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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
W ZAKRESIE BUDOWY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (SIŁOWNI POD CHMURKĄ) DLA 
MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH - W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWEGO 
TERENU ZIELONEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W 
MIEJSCOWOŚCI TOMICE NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ NR 278/6
WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

/dokumentacja projektowa do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę/

Remont nawierzchni syntetycznej istniejącego boiska szkolnego (bez zmiany gabarytów,
lokalizacji boiska oraz elementów wyposażenia sportowego) – poza zakresem zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

A. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:
- Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:

Ośrodek Kultury Gminy Tomice
im. Wincentego Bałysa w Tomicach
ul. Dworska 9 34-100 Tomice
reprezentowany przez Dyrektora Marię Paśnik

-  Ustne i pisemne uzgodnienia z Osobami reprezentującymi Zamawiającego oraz Użytkownikami obiektu
(zgodnie z Umową i ustaleniami);
-  Oględziny terenu i wizja lokalna;
-  Zaakceptowana przez Zamawiającego,  Jego przedstawicieli  oraz  przyszłych  Użytkowników koncepcja
projektowanej inwestycji;
-   Aktualna mapa do celów projektowych terenu w skali 1:500;
-   Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania:

a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zmianami; tekst jednolity 
Dz.U. z 2018r., poz. 1202);
b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690  z późn. zmianami, tekst jednolity 
Dz.U. z 2015r., poz. 1422) 
c. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 25  kwietnia 2012r.  
w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1935);
d. Wymogi bezpieczeństwa dla siłowni zewnętrznych określone w normie  PN-EN 16630:2015-06;

1.1. Przedmiot  inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie robót budowlanych, w ramach zagospodarowania
terenu na terenie przy Szkole Podstawowej im. A Mickiewicza w Tomicach celem budowy siłowni
zewnętrznej (siłowni pod chmurką) dla młodzieży i osób dorosłych.
Dodatkowo w ramach inwestycji jest przeprowadzenie remontu istniejącego boiska szkolnego
w zakresie samej nawierzchni (nawierzchnia syntetyczna ze sztucznej trawy na nawierzchnię
syntetyczną ET+SBR+PU) – poza zakresem zgłoszenia. 

Zagospodarowanie  w  ramach  istniejącego  terenu  zielonego  rekreacyjnego  oraz  istniejącego
boiska na działce należącej  do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tomicach,  ul.
Dworska 9A  34-100 Tomice – lokalizacja wskazana w części rysunkowej. 
Zagospodarowanie terenu zostało przedstawione na kopii aktualnej mapy do celów projektowych
w skali 1:500.
Szczegółowe  dane dotyczące całego  zakresu inwestycji  i  poszczególnych elementów zostały
opisane i ukazane w dalszej części opracowania.

1.2  Lokalizacja inwestycji i obszar oddziaływania:
Działka budowlana nr 278/8 w Tomicach Obręb 0003 Tomice,  Jedn. ewid. Tomice
ul. Dworska 9A, 34-100 Tomice.
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Obszar oddziaływania – zawiera się  w całości w obrębie działki inwestycyjnej nr 278/6.
Odległości projektowanych elementów zagospodarowania (siłownia zewnętrzna) są normatywne
oraz zgodne z Warunkami Technicznymi - od granic działek oraz od budynków sąsiednich (od
okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi).
Odległości siłowni rekreacyjnej wynoszą >10m mierząc od linii rozgraniczających drogę publiczną
(ul.  Dworska) co zostało ukazane na rys.  zagospodarowania w skali  1:500; wynoszą  również
>10m  od  okien  pomieszczeń  przeznaczonych  na  stały  pobyt  ludzi  i  od  miejsc  gromadzenia
odpadów stałych czy też miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Wyżej  wymieniona działka inwestycyjna jest  we własności   Gminy Tomice – zgodnie  z
Uchwałą  Rady  Gminy  Tomice  część  działki  pod  projektowaną  inwestycję  jest  w
dysponowaniu Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach 
ul.  Dworska  9  34-100  Tomice  reprezentowanego  przez  Dyrektora  Marię  Paśnik  –
ograniczone prawo rzeczowe do dysponowania działką budowlaną nr 278/6.

1.3 Inwestor:
Ośrodek Kultury Gminy Tomice
im. Wincentego Bałysa w Tomicach
ul. Dworska 9 34-100 Tomice

reprezentowany przez Dyrektora Marię Paśnik

1.4 Uwarunkowania związane z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Projektowana  siłownia  jest  dostępna  dla  osób  niepełnosprawnych  –  istniejący  układ
komunikacyjny (chodniki wewnętrzne) zapewniają bezpośredni dostęp z dróg komunikacji ogólnej
wsi (ul. Dworska) na teren szkoły poprzez istniejący wjazd i wejście na teren.

2.   STAN ISTNIEJĄCY – OPIS TERENU, UZBROJENIE.
3.1 Istniejące zagospodarowanie terenu:
Obszar inwestycji obecnie jest nieużytkowany – jest to teren zielony, trawiasty na tyłach budynku
szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących boisk: wielofunkcyjnego oraz trawiastego do piłki
nożnej.

Na terenie działki inwestycyjnej w zakresie inwestycji zlokalizowane są:

− istniejący budynek szkoły podstawowej;

− boiska sportowe szkolne: do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne;

− utwardzenia, dojścia i dojazdy wewnętrzne;

− ogrodzenie terenu w granicy działki;

− teren trawiasty,  brak  zieleni  średniowysokiej  i  wysokiej  w miejscu lokalizowania  strefy
siłowni zewnętrznej.

W  miejscu  lokalizacji  projektowanej  siłowni  zewnętrznej  brak  istniejących  sieci  i  instalacji
podziemnych i nadziemnych mogących kolidować z projektowaną funkcją.
W sąsiedztwie występują następujące sieci podziemne i przyłącza: gazowe, kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej i wodociągowa.  Występuje również linia napowietrzna energetyczna.

Projektowane elementy zagospodarowania (takie jak: wyposażenie rekreacyjno-sportowe siłowni,
ufundamentowanie  urządzeń  siłowni  oraz  nawierzchnia  siłowni)  są  odsunięte  od  ww  sieci  i
przyłączy – nie występuje kolizja.

Teren objęty  inwestycją  jest  w  pełni  trawiasty.  Nie  występują  elementy  zieleni  niskiej,
średniowysokiej czy też wysokiej  - w związku z czym projekt nie zakłada wycinki drzew.
Teren o konfiguracji płaskiej.
Rzędne  terenu  zostały  ukazane  na  mapie  do  celów  projektowych.  Ostateczny  poziom  
posadowienia siłowni należy ustalić na budowie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
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Projekt nie zakłada wykonywania chodników i  innych stref  komunikacyjnych – projektuje się  
wykorzystanie istniejącego terenu zielonego pomiędzy istniejącymi chodnikami wewnętrznymi na 
terenie – zapewnią one bezpośredni dostęp do projektowanej siłowni.

Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Dworskiej poprzez istniejący zjazd i
wejście. W ramach inwestycji nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w skomunikowaniu terenu
objętego opracowaniem.

Wykonanie  projektowanych  elementów  zagospodarowania  terenu  wymaga  wykonania
koniecznych  prac  ziemnych  (szczegółowo  opisanych  w  dalszej  części  opisu)  –  w  postaci
wyrównania  terenu,  nieznacznego  profilowania  czy  też  wykonywania  korytowania  pod
nawierzchnie siłowni (celem wprowadzenia wymaganych warstw podbudowy z kruszyw).

Projektowane  obiekty  nie  wymagają  wykonywania  instalacji  technicznych.  Odprowadzenie
wód deszczowych na teren działki.
Na  działce  nie  występują  zagrożenia  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

3.2  Dane  dotyczące  ochrony  środowiska,  higieny  i  zdrowia,  a  także  dziedzictwa
kulturowego i zabytków, wpływu eksploatacji górniczej oraz dóbr kultury współczesnej:
Teren przedmiotowej działki nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie na
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Na  działce  nie  występują  zagrożenia  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.
Inwestycja nie wpłynie znacząco na zmianę środowiska i krajobrazu. 
Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze objętym jakimkolwiek programem ochrony przyrody.
Odległość od najbliższej strefy Natura 2000 wynosi 0,34km (odległość od strefy Dolina Dolnej  
Skawy)  –  projektowana  inwestycja  nie  wpłynie  w  żaden  negatywny  sposób  na  środowisko  
naturalne.

 Działka budowlana znajduje się poza wpływem działalności górniczej.

Poziom hałasu w ramach terenu po projektowanym zainwestowaniu będzie analogiczny jak dla 
terenów rekreacyjnych zielonych.

Działka  nr  278/6  w  zakresie  inwestycji  objęta  jest  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego dla  miejscowości  Tomice  /zatwierdzonym uchwałą  nr  V/51/2009 Rady Gminy
Tomice z dnia 4.03.2019r./.
Obszar  w  którym  znajduje  się  planowana  inwestycja  (dotyczy  lokalizacji  siłowni  oraz
remontu nawierzchni boiska) określono symbolem jednostki planu „3U1” - tereny usług
publicznych.
Działka 278/6 o powierzchni 2,9282 ha m2 posiada następujące klasoużytki: Lzr-PsIV, Bz i Bi.
Projektowana inwestycja znajduje się w strefie klasoużytku Bi – w związku z czym nie występuje
konieczność wyłączenia terenu z produkcji rolnej.

3.3 Układ komunikacyjny oraz miejsca postojowe:
Teren  objęty  inwestycją  posiada  bezpośrednie  połączenie  z  drogą  publiczną  (ul.  Dworska)  
poprzez istniejący zjazd i wejście na teren.
Teren objęty  inwestycją  znajduje  się  w  obszarze  „terenu zabudowy„  – zgodnie  z  Ustawą  o  
Drogach Publicznych.

Na terenie działki inwestycyjnej (teren szkoły podstawowej) zlokalizowane są istniejące miejsca 
postojowe które są wystarczające i będą służyły do obsługi parkingowej realizowanej inwestycji.
W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji ruch kołowy nie ulega zmianom – inwestycja nie 
wpłynie  na  zwiększenie  ruchu  kołowego  na  terenie  działki  inwestycyjnej  i  w  bezpośrednim  
otoczeniu.
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B. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU:

1.   SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT  I ZAKRES INWESTYCJI
Dane szczegółowe związane z zakresem inwestycji z podziałem na tematy:

1.1 Roboty dotyczące siłowni:
Projektowana inwestycja przewiduje na wydzielonej części terenu:

− odpowiednią  niwelację,  korytowanie,  wyrównanie   i  odczyszczenie  terenu  pod
nawierzchnię siłowni z mączki ceglanej;

− wykonanie  odpowiedniej  podbudowy  pod  ww.  nawierzchnię  wraz  z  wykonaniem
wskazanej nawierzchni;

− nawierzchnia  siłowni  od  strony  terenu  zielonego  będzie  ograniczona  krawężnikami
betonowymi  trawnikowymi  6cm;  od  strony  chodników  brak  projektowanego  ograniczenia
ponieważ będą je stanowiły chodniki;

− montaż nowych urządzeń rekreacyjnych wraz z odpowiednim ich ufundamentowaniem w
podłożu;

− rozplantowanie  przynajmniej  części  humusu  i  ziemi  urodzajnej  pochodzącej  z

korytowania w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej  siłowni,  odczyszczenie, wyrównanie i
uporządkowanie  istniejących  trawników  (rekultywacja  trawników  istniejących  oraz  trawników
zniszczonych na etapie realizacji inwestycji) – wysiew traw parkowych;

− uporządkowanie terenu objętego inwestycją.

Lokalizacja  projektowanych  urządzeń  rekreacyjnych  wraz  z  ich  strefami  bezpieczeństwa  od
miejsc  postojowych,  miejsc  składowania  odpadów  stałych,  od  linii  rozgraniczających  drogę
publiczną oraz od okien budynków mieszkalnych wynosi minimum 10m co zostało ukazane w
części graficznej.

Na planie  zagospodarowania  rys.  AR.01.01  oraz  AR.01.02 (uszczegółowienie  w skali  1:100)
pokazano  usytuowanie  projektowanych  urządzeń  rekreacyjnych,  istniejących  chodników   jak
również opis projektowanych nawierzchni.

1.2 Roboty dotyczące wykonania remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (poza 
zakresem zgłoszenia):
1.2.1 Projektowana inwestycja przewiduje na wydzielonej części terenu: 

− usunięcie istniejącej nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy,

− wyrównanie istniejącej podbudowy wraz z ewentualnym uzupełnieniem podłoża z drobnego 
kruszywa (kliniec) o grubości ok 3cm.

− Wykonanie nowych warstw nawierzchniowych w pełni przepuszczalnych dla wód opadowych
nawierzchnia ET-SBR-PU.

1.2.2 Wymogi dla nawierzchni projektowanej w ramach remontu:
Wykonawca remontu nawierzchni powinien wykazać się posiadaniem dla wybranej nawierzchni 
następujących dokumentów:
- Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 wydane przez niezależną instytucję 
potwierdzające spełnienie poniższych parametrów szczegółowych dla nawierzchni;
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;
- Wyniki badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008 z klasą C fl s1, s2;
- Wyniki badań potwierdzające brak zawartości wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA);
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2015 na zawartość pierwiastków metali 
ciężkich;
- Atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni;
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
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realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię.

1.2.3. Nawierzchnia syntetyczna wraz z warstwą ET powinna spełniać poniższe parametry:

Opis ogólny:
Nawierzchnia syntetyczna boiska musi być:
- nawierzchnia gładka przepuszczalna bezspoinowa, certyfikowaną w postaci nawierzchni 
syntetycznej, poiluretanowej w technologii typu "NATRYSK" – nawierzchnia przepuszczalna dla 
wody, wykonana warstwowo:
- warstwa spodnia: jednowarstwowa podbudowa elastyczna typu ET o grubości ok. 35mm 
(warstwa nośna - stabilizująca wykonana na podbudowie z kruszyw);
- warstwa wierzchnia: o sumarycznej grubości min 13mm (warstwa dolna granulat gumowy 
zespojony lepiszczem SBR oraz warstwa górna zewnętrzna jako natrysk PU z domieszką 
kolorowego granulatu EPDM z lepiszczem poliuretanowym naniesiony metodą ciśnieniową o 
grubości ok. 2mm)

Parametry warstwy spodniej:
Warstwa spodnia: jednowarstwowa podbudowa elastyczna typu ET o grubości ok 35mm 
(warstwa nośna - stabilizująca wykonana na podbudowie z kruszyw):
- podbudowę elastyczną otrzymuje się jednowarstwowo – składa się z elementów żwiru 
płukanego i granulatu gumowego zespolonych lepiszczem chemicznym zgodnie z technologią 
wybranego producenta.
Ze względu na brak normy regulującej parametry minimalne jakie powinna spełnić podbudowa 
typu ET Wykonawca może ją wykonać zgodnie z przyjętą atestowaną technologią wybranego 
Producenta przy założeniu, że warstwa ET powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością 
do podbudowy z kruszyw oraz zapewniać dobrą przyczepność do warstw wierzchnich typu 
NATRYSK; podbudowa ma być elastyczna, trwała w czasie, przepuszczalna dla wody i 
charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.
UWAGA: warstwa spodnia typu ET powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 
wykruszanie się warstwy wierzchniej.

Parametry warstwy wierzchniej:
Warstwa wierzchnia: grubość sumaryczna warstwy wierzchniej min 13mm (warstwa dolna 
granulat gumowy zespojony lepiszczem SBR oraz warstwa górna zewnętrzna jako natrysk PU z 
domieszką kolorowego granulatu EPDM w odpowiednim stosunku wagowym wg przyjętej 
technologii z lepiszczem poliuretanowym naniesiony metodą ciśnieniową o grubości ok. 2mm);
- warstwa wierzchnia powinna być: trwała w eksploatacji, przepuszczalna dla wody i 
charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi; otrzymywana dwuwarstwowo; 
warstwa posiadająca jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor;
- dodatkowo warstwa wierzchnia powinna charakteryzować się następującymi parametrami 
minimalnymi:
wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,90 Mpa; wydłużenie podczas zerwania ≥ 70%; odporność na 
zużycie/ścieralność w aparacie Tabera   ≤ 1 g; przepuszczalność dla wody ≥ 1000 mm/h; 
odporność na starzenie – zmiana barwy stopnie skali szarej min 4.

Zakłada się by nawierzchnia syntetyczna spełniała minimum ww. parametry; zaś 
parametry nie określone powyżej powinny spełniać minimalne założenia normy PN-EN 
14877:  2014.

UWAGA: nie dopuszcza się stosowania do wierzchniej warstwy sportowej granulatów PU z 
recyklingu barwionych powierzchniowo. Wymaga się wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji.
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2. DANE LICZBOWE – ZESTAWIENIA POWIERZCHNI, BILANSE TERENU:

Zestawienie ogólne dla zakresu opracowania:
- powierzchnia działki nr 278/6 =   2,9282 ha
- powierzchnia sumaryczna terenu przeznaczona na siłownię =   70,00 m2
- obrzeża projektowane betonowe na styku nawierzchni siłowni z terenem zielonym biologicznie
czynnym =  23,8 mb
- powierzchnia boiska objętego remontem: = 455,00 m2

UWAGA: cały zakres inwestycji mieści się w obrębie jednostki 3U1.

Projekt nie zakłada budowy żadnego obiektu kubaturowego.
Powierzchnia  biologicznie  czynna  w  obrębie  jednostki  planu  3U1  wynosi  więcej  niż  40%
powierzchni.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:
3.1 Siłownia zewnętrzna – siłownia pod chmurką  :
3.1.1 Układ i założenia ogólne:
Dla celów realizacji  inwestycji  czyli  budowy nowej  siłowni  zewnętrznej  (siłowni  pod chmurką)
przeznaczona  została  część  istniejącego  terenu  zielonego  przyszkolnego  w  bezpośrednim
sąsiedztwie boisk szkolnych.
Usytuowanie oraz stosunki odległościowe - wskazane zostały w „Projekcie zagospodarowania
działki”, oznaczonym w części graficznej numerem AR.01.01.

Projekt zakłada wykorzystanie systemu siłowni zewnętrznych zgodnie z katalogiem firmy BUGLO
(lub  innej  dowolnej  firmy  pod  warunkiem  wykonania  urządzeń  spełniających  określone
wymagania  i  zapewniających  prawidłowe  wykonywanie  założonych  przez  Inwestora  ćwiczeń
fizycznych).  Urządzenia oraz zakres ćwiczeń fizycznych przy których pomocne są poszczególne
urządzenia  zostały  uzgodnione  z  Inwestorem.  Układ  funkcjonalny  oraz  dobór  urządzeń
uwzględnia wymagane strefy bezpieczeństwa dla każdego urządzenia. 
Ogólny  opis  urządzeń,  gabaryty,  strefy  bezpieczeństwa  oraz  dokładne  umiejscowienie
w  tkance  placu  przedstawiono  w  części  graficznej  opracowania  oraz  zostaną  opracowane
szczegółowo w projekcie wykonawczym.

Urządzenia siłowni powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN-EN 16630:2015. Elementy
ruchome  powinny  być  ograniczone  elementami  amortyzującymi  –  pochłaniającymi  siłę
(amortyzatory, wibroizolatory itp.). Elementy stalowe powinny być ocynkowane i malowane farbą
odporną na warunki atmosferyczne.
Projektowana  siłownia  przeznaczona  jest  dla  młodzieży  (w  wieku  od  14  lat)  oraz  
dorosłych. Siłownia projektowana jest w oddaleniu od placu zabaw – oddziela ją projektowany 
żywopłot izolujący.
Sprzęt  rekreacyjny  rozmieszczono  w  obrębie  siłowni  w  sposób  umożliwiający  zachowanie
bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami. Szczegóły w dalszej części opracowania.

Po wyborze dostawcy urządzeń  rekreacyjnych dla siłowni  zewnętrznej,  opracowany zostanie  
szczegółowy  sposób  ich  fundamentowania  –  zgodnie  ze  ścisłymi  wytycznymi  producenta  
wybranych konkretnych urządzeń. Przewiduje się zastosowanie prefabrykatów betonowych  o  
wymiarach 1,0x1,0x0,25m wykonanych z betonu klasy C16/20 i posadowionych na głębokości  
minimalnej  0,55-0,60m  poniżej  wykończonego  poziomu  terenu  –  lecz  ostateczny  sposób  
fundamentowania zależy od wytycznych wybranego Producenta atestowanych urządzeń. 
Do  fundamentów  zostaną  zamocowane  słupy  poszczególnych  urządzeń.  Realizacja  
fundamentów zlecona zostanie firmie  dostarczającej  urządzenia  i  musi  być  przeprowadzona  
ściśle wg wytycznych producenta każdego certyfikowanego urządzenia oraz zgodnie z normą  
PN-EN 16630:2015.
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3.1.2 Roboty ziemne i wykonanie podbudowy pod nawierzchnię siłowni:
Zakłada się niwelację terenu do zakładanej rzędnej, celem uzyskania płaskiego terenu. Zdjęta
warstwa  humusu  zostanie  wykorzystania  do  zagospodarowania  terenów  zieleni  oraz  do
makroniwelacji  i  wyrównania  terenu.  Ziemia  również  częściowo  zostanie  wywieziona  poza
obszar. Z terenu zostaną usunięte takie elementy jak gruz, korzenie, kamienie itp.

Uwaga: ostateczny poziom posadowienia urządzeń oraz poziom utwardzeń i  chodników zostanie
ustalony na budowie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Szczegóły dotyczące wykonania podbudowy pod nawierzchnię siłowni:
− po uprzednim usunięciu humusu, wyrównaniu poziomów i oczyszczeniu terenu należy na

terenie ułożyć  geowłókninę filtracyjno-separacyjną (zalecane); należy wykonać podbudowę
właściwą z kruszywa łamanego frakcji 4-63mm, o grubości minimum 0,15m. Warstwa ta jest
warstwą, w której należy wykonać  warstwę spadkową minimum 1,5-2% w kierunku terenu
zielonego. Podana grubość warstwy jest grubością minimalną – należy zapewnić swobodny
odpływ wody z podłoża. Przygotowane podłoże należy zagęścić warstwami na mokro;

− jako warstwę ostateczną podbudowy należy wykonać warstwę z kruszywa 0-31,5mm (kliniec)
bardzo dobrze zagęszczonego i ubitego, o grubości 0,05-0,08m. Stopień ubicia warstwy musi
być  wystarczający  aby  zapobiec  tworzeniu  wszelkich  nierówności  i  wgłębień  w  trakcie
użytkowania nawierzchni;

− podbudowa  musi  być  przygotowana  tak,  aby  w  trakcie  użytkowania  nawierzchni  nie
dochodziło do deformacji i wypaczania podbudowy. Należy także zapewnić aby pod wpływem
zmian  pogody,  mrozu  i  oddziaływania  wód  gruntowych  nie  dochodziło  do  podnoszenia  i
tworzenia nierówności podłoża. Podbudowa pod nawierzchnię siłowni musi być  wykonana
bez  nierówności.  Wykonanie  warstwy  górnej  jest  możliwy  gdy  podbudowa  jest  sucha  i
oczyszczona ze wszystkich zanieczyszczeń.

Całe podłoże placu należy ograniczyć po obwodzie /na styku powierzchni bezpiecznej i terenu  
zielonego/  krawężnikiem  betonowym  typu  trawnikowego  6cm.  Mocowanie  krawężnika  –  
osadzenie w ławie oporowej betonowej zgodnie z wytycznymi producenta krawężnika – szczegół 
na rysunku przekroju przez nawierzchnie.

3.1.3 Fundamentowanie:
Po  wyborze  dostawcy  urządzeń  rekreacyjnych  opracowany  zostanie  szczegółowy  sposób  
fundamentowania urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni – zgodnie ze ścisłymi wytycznymi
producenta konkretnych urządzeń.  Przewiduje się  zastosowanie prefabrykatów betonowych z  
gniazdami do zabetonowania elementów konstrukcyjnych urządzeń oraz wylewek indywidualnych
z betonu konstrukcyjnego B20. Realizacja fundamentów zlecona zostanie firmie dostarczającej 
urządzenia  i  musi  być  przeprowadzona  ściśle  wg  wytycznych  producenta  każdego  
certyfikowanego urządzenia oraz zgodnie z obowiązującą normą.

Poziom  fundamentowania  dostosować  należy  do  rozwiązań  materiałowych  oraz  podbudowy
nawierzchni  siłowni  oraz  do  szczegółowych  wytycznych  wybranego  producenta  urządzeń
rekreacyjnych.  Osadzenie  musi  bezwzględnie  zapewniać  stabilność  użytkowania  i
bezpieczeństwo.
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3.1.4 Nawierzchnia siłowni:
Nawierzchnię strefy siłowni zaprojektowano zgodnie PN:
-  podstawowa  nawierzchnia  terenu  siłowni  -  nawierzchnia  z  mączki  ceglanej  i  nawierzchnia
komunikacyjną  (chodnik)  z  kostki  betonowej  (jako  nawierzchnia  opisana  w  części  3.1  =
komunikacja  przenika przez całe zagospodarowanie rekreacyjne).

 

Nawierzchnię  z  mączki  ceglanej  należy  oddzielać  od  terenów  zielonych  trawiastych  –
krawężnikami betonowymi trawnikowymi szerokości 6cm mocowanych na betonowym oporze.
Krawężniki zrównane z terenem.

Szczegóły dotyczące wykonania nawierzchni z mączki ceglanej:
− po  uprzednim  wykonaniu  wykopów  do  wymaganego  poziomu,  usunięciu  humusu,
wyrównaniu  poziomów  i  oczyszczeniu  terenu  należy  wykonać  ograniczenie  krawężnikami
trawnikowymi na oporze betonowym

− po  wykonaniu  podbudowy zgodnie  z  wytycznymi  jw.   na  tak  przygotowanej  nawierzchni

należy wykonać warstwę kończącą w postaci 3-5cm mączki ceglanej grubej zmieszanej z glinką
mieloną w stosunku 2/1.

4. WYPOSAŻENIE SZCZEGÓŁOWE SIŁOWNI ORAZ URZĄDZENIA TYPU„ACTIVE SENIOR”
4.1 Wyposażenie podstawowe siłowni:
Projekt zakłada montaż w terenie czterech podwójnych urządzeń, wykonanych i zamontowanych 
zgodnie z obowiązującą normą tj. PN-EN 16630:2015-06, wymiary w centymetrach, wysokość  
określona jako h:

a) URZĄDZENIE "S1" - Zestaw podwójny np. model firmy BUGLO lub innego producenta o 
analogicznej funkcji, charakterze ćwiczeń i sposobie montażu (podwójne urządzenie na 
słupie lub pylonie):
Urządzenie nr kat. 7803 (funkcja: twister pojedynczy) oraz urządzenie nr kat. 7809 (funkcja: 
prasa nożna).
- wymiary urządzenia 7803: 32x87xh=200; strefa bezpieczeństwa 332x387cm
- wymiary urządzenia 7809: 58x126xh=200; strefa bezpieczeństwa 358x465cm
- mocowanie urządzeń do fundamentu prefabrykowanego betonowego o wymiarach zgodnie w 
wytycznymi wybranego producenta;
- posadowienie fundamentu min. 55-60cm poniżej gruntu (zgodnie w wytycznymi wybranego 
producenta);
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b) URZĄDZENIE "S2"  - Zestaw podwójny np. model firmy BUGLO lub innego producenta o
analogicznej funkcji, charakterze ćwiczeń i sposobie montażu (podwójne urządzenie 
mocowane do słupa lub pylona):
Urządzenie nr kat. 7805 (funkcja: podciąganie nóg) - urządzenie nr kat. 7813 (funkcja: 
wyciskanie siedząc)
- wymiary urządzenia 7805: 73x110xh=200; strefa bezpieczeństwa 373x410cm
- wymiary urządzenia 7813: 95x121xh=214; strefa bezpieczeństwa 495x470cm
mocowanie urządzeń do fundamentu prefabrykowanego betonowego o wymiarach zgodnie w 
wytycznymi wybranego producenta; posadowienie fundamentu min. 55-60cm poniżej gruntu 
(zgodnie w wytycznymi wybranego producenta);

c) URZĄDZENIE "S3"  - Zestaw podwójny np. model firmy BUGLO lub innego producenta o
analogicznej funkcji, charakterze ćwiczeń i sposobie montażu (podwójne urządzenie 
mocowane do słupa lub pylona):
Urządzenie nr kat. 7802 (funkcja: wahadło) - urządzenie nr kat. 7806 (funkcja: drabinka)
- wymiary urządzenia 7802: 82x92xh=200; strefa bezpieczeństwa 459x392cm
- wymiary urządzenia 7806: 100x96xh=206; strefa bezpieczeństwa 485x434cm
mocowanie urządzeń do fundamentu prefabrykowanego betonowego o wymiarach zgodnie w 
wytycznymi wybranego producenta; posadowienie fundamentu min. 55-60cm poniżej gruntu 
(zgodnie w wytycznymi wybranego producenta);
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Szczegółowe dane poszczególnych urządzeń oraz zakres i typy ćwiczeń fizycznych,
jakie można wykonywać przy ich użyciu - zostały opisane i wynotowane na kartach
urządzeń. Karty urządzeń stanowią załącznik do projektu budowlanego.
Ze względu na rożne nazewnictwo urządzeń fitness w obrębie różnych producentów dla 
potwierdzenia zgodności z zakładaną funkcja konieczne jest wykazanie podobnego 
kształtowania urządzenia (elementy stałe i ruchome) oraz zapewnienie wykonywania 
analogicznych ćwiczeń dla określonych partii mięśni. W razie wątpliwości należy 
skontaktować się z Projektantem.

Większość  elementów  zostanie  wykonana  z  elementów  stalowych  odpowiednio
przygotowanych,ocynkowanych,  zabezpieczonych  przed  korozją  i  malowanych  odpowiednimi
farbami (lakierowanie proszkowe) /wykonane zgodnie z Polskimi Normami/.
Elementy wykonane jako stalowe /z rur lub profili zamkniętych/ powinny być powlekane lakierami
proszkowymi  lub  natryskowo  wysokiej  jakości  farbami  epoksydowymi,  nawierzchniowymi
poliuretanowymi  lub  poliestrowymi,  celem skutecznego zabezpieczenia  elementów i  wyrobów
przed korozją, uszkodzeniami mechanicznymi i gwarantującym duże walory estetyczne.
Elementy szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny być cynkowane ogniowo  
i malowane wysokiej jakości farbami poliuretanowymi lub poliuretanowo-strukturalnymi.
W  mechanizmach  obrotowych  stosować  łożyskowanie  toczne.  Łańcuchy  powinny  być
ocynkowane.

Elementy ruchome powinny być ograniczone elementami amortyzującymi – pochłaniającymi siłę 
(amortyzatory, wibroizolatory itp.). 
Należy zwrócić uwagę na usunięcie wszelkich ostrych krawędzi urządzeń, powstałych wwyniku  
wykończenia w procesie produkcyjnym.
Wszystkie urządzenia powinny być zaprojektowane i wykonane dla osób w określonym wieku.  
Przy określonych urządzeniach należy podać zalecany wiek minimalny, który wynika  z  
optymalnej  przydatności  użytkowej  urządzenia   dla  danej  grupy  wiekowej.  Należy  również  
zamontować instrukcję wykonywania ćwiczeń.

Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać dokumenty, atesty i certyfikaty zgodności
potwierdzające  zgodność  wyrobu  normami  dotyczącymi  urządzeń  rekreacyjnych  (siłowni
zewnętrznych) oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o
ogólnym bezpieczeństwie produktów i przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Powinny
być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów ze względu na możliwość niestandardowego
i  nadnormatywnego użytkowania.  Do zainstalowanych urządzeń  dostawca powinien  dołączyć
instrukcję montażu, użytkowania i konserwacji oraz udzielić minimum 3-letniej gwarancji.
Każde  urządzenie  powinno być  oznaczone  poprzez zamocowanie  tabliczki  znamionowej,  na
której określona będzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym, sposobie
wykonywania ćwiczeń itp.
Montaż elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Sprzęt  rekreacyjny  powinien  być  rozmieszczony  w  taki  sposób  aby  zachować  bezpieczne  
strefy  pomiędzy  urządzeniami  określonymi  przez  producenta.  W  przypadku  zastosowania  
certyfikowanego urządzenia rekreacyjnego (lub urządzeń) innego producenta spełniającego ww 
wymogi w zakresie typu, funkcji, charakterze ćwiczeń (analogia do urządzeń wybranych) oraz  
sposobu  montażu  (łup  lub  pylon  stały  centralny  oraz  dwustronnie  urządzenia  rekreacyjne  
zapewniające zakładany zakres ćwiczeń  fizycznych) -   o szerszej  strefie bezpieczeństwa niż  
ustalona w projekcie – należy odpowiednio poszerzyć  strefę rekreacyjną;  wymagana w takim  
przypadku konsultacja z projektantem i weryfikacja rozwiązań. Strefa bezpieczeństwa wybranego
urządzenia nie może nachodzić na strefy innych urządzeń.
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5. TERENY ZIELONE, NAWIERZCHNIA TRAWIASTA:
Istniejąca nawierzchnia trawnikowa (darń) zniszczona na etapie prac oraz w miejscach ułożenia 
ziemi urodzajnej i humusu pochodzącego z korytowania, zostanie wyrównana, odczyszczona,  
splantowana -  należy uzupełnić ubytki. Następnie na tak przygotowanej nawierzchni uprzednio 
zwałowanej, zostanie zasiana trawa.

 Urządzenie i wykonanie rekultywacji terenów zieleni zostanie zlecone specjalistycznej firmie lub 
będzie realizowane przez firmę dostarczającą urządzenia. 
Wykonanie  trawników przewidziano  z  mieszanki  odpornej  na  udeptywanie  przeznaczonej  na
tereny sportowe – przewiduje się ręczne obsianie trawników w ilości 2 kg  na  100  m2  (na
skarpach należy zwiększyć ilość do 4 kg na 100 m2).

6.  UWAGI KOŃCOWE:
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z  
normami, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz
zasadami  wiedzy  technicznej.  Wszystkie  prace  należy  wykonywać  pod  nadzorem  i  
kierownictwem osób do tego uprawnionych.
Wszystkie  wyroby  budowlane  muszą  być  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  
stosowania w budownictwie.
Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, materiałów powinny być bezwzględnie ustalone z 
Inwestorem, odpowiedzialnym za budowę  inżynierem oraz projektantami. Wszelkie zmiany w  
projekcie, które wynikną w trakcie prowadzenia robót budowlanych, powinny być wprowadzone w
porozumieniu i za zgodą projektantów oraz Inwestora.
O wszelkich niezgodnościach przekazanej dokumentacji należy bezzwłocznie powiadomić zespół
projektowy.
Za  zmiany  wprowadzone  poza  tym  trybem  i  ich  konsekwencje  Pracownia  Projektowa  nie  
ponosi odpowiedzialności.
Uwaga: wszystkie wymiary, powierzchnie  - należy każdorazowo sprawdzić na budowie i 
wprowadzić konieczne zmiany i poprawki. W razie wątpliwości lub różnic w stosunku do  
projektu należy skontaktować się z projektantami.

Wykonawca na etapie prac realizacyjnych w miejscach w których z treści map wynika, że mogą 
występować  instalacje  podziemne  -  jest  zobowiązany  do  wykonania  wykopów  kontrolnych  
celem jednoznacznego określenia przebiegu tych urządzeń podziemnych - w przypadku innego 
ich przebiegu od wskazanego przez Geodetę na mapie do celów projektowych, należy wezwać 
Projektanta.
Zespół  autorski  dopuszcza  wymianę  urządzeń  na  inne  pod  warunkiem  zachowania  
określonych typów urządzeń rekreacyjnych i ich sposobu montażu, (pylon i podwójne urządzenia 
po obu stronach pylonu)  zapewniających taki sam charakter ćwiczeń, wykonania takiej samej  
liczby certyfikowanych urządzeń jak w projekcie, oraz spełnienia  szczegółowych  wymogów  
określonych  w punkcie  5  (z  podpunktami).  Ocena  proponowanych  elementów wyposażenia  
nastąpi na postawie dostarczonych kart katalogowych i ich opisu.
W przypadku zastosowania certyfikowanych urządzeń o szerszej strefie bezpieczeństwa niż usta-
lone w projekcie – należy odpowiednio poszerzyć strefę lokalizowania urządzeń; wymagana w ta-
kim przypadku konsultacja z projektantem i weryfikacja rozwiązań. Strefa bezpieczeństwa wybra-
nego urządzenia nie może nachodzić na strefy innych urządzeń
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