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DLA MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH - W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEGO

NIEUŻYTKOWEGO TERENU ZIELONEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. ADAMA MICKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI TOMICE
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NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia utwardzona przepuszczalna (z mączki ceglanej z glinką)
pod urządzeniami rekreacyjnymi

projektowane wejście na teren rekreacyjny

nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego ET-SBR-PU realizowana w ramach remontu
poza zakresem zgłoszenia robót (remont nawierzchni syntetycznej isniejącego boiska
szkolnego na nową nawierzchnię syntetyczną bez zmiany gabarytów, lokalizacji oraz
wyposażenia boiska zgodnie z PB nie wymaga zgłoszenia)

powierzchnia utwardzona - ścieżki i chodniki istniejące

Odległość urządzeń rekreacyjnych siłowni od parkingu, linii rozgraniczających drogi

publ., miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz okien budynków wynosi min 10m.

nawierzchnia zielona (trawiasta) istniejąca

tablica z regulaminem siłowni zewnętrznej (siłowni pod chmurką)

urządzenia rekreacyjne wykonane i certyfikowana zgodnie
PN-EN 16630:2015-06

zakres powierzchni bezpieczeństwa urządzeń rekreacyjnych

linia rozgraniczająca tereny w różnych jednostkach mpzp

odległość 10m mierząc od budynku - urządzenia rekreacyjne oraz ich strefy
bezpieczeństwa są lokalizowane poza wyznaczoną linią

symbole oznaczajace tereny o różnym przeznaczeniu wg mpzp

granica działki inwestycyjnej nr 278/6; zakres inwestycji oraz obszar oddziaływania
zawiera się w obrębie działki inwestycyjnej czyli działki nr 278/6 w Tomicach;

nieprzekraczalna linia zabudowy wg mpzp
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URZĄDZENIA REKREACYJNE - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (OTWARTA)
wykonane i zamontowane zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 16630:2015-06;
(wymiary w centymetrach, wysokość określona jako h) oraz pozostałe elementy
wyposażenia siłowni (mała architektura):

_URZĄDZENIE "S1" - Zestaw podwójny np. model firmy BUGLO lub innego
producenta o analogicznej funkcji, charakterze i sposobie montażu (podwójne urządzenie):
Urządzenie nr kat. 7803 - urządzenie nr kat. 7809
- 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);

_URZĄDZENIE "S2"  - Zestaw podwójny np. model firmy BUGLO lub innego producenta o analogicznej
funkcji, charakterze i sposobie montażu (podwójne urządzenie):
Urządzenie nr kat. 7805 - urządzenie nr kat. 7813
- 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);

_URZĄDZENIE "S3"  - Zestaw podwójny np. model firmy BUGLO lub innego producenta o analogicznej
funkcji, charakterze i sposobie montażu (podwójne urządzenie):
Urządzenie nr kat. 7802 - urządzenie nr kat. 7806
- 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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Istniejąca strefa utwardzona (tłuczeń) z altaną rekr. poza zakresem opracowania
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+0,00 = ~262,2 mnpm

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW

PROJEKTOWYCH PRZYJĘTEJ DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH I
OKLAUZULOWANEJ POD NUMEREM P.2018.2019.1167
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