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Opis techniczny  

 
1. Opis stanu istniejącego. 

Działka nr 1075 jest zabudowana budynkiem Kościoła. Działka nie znajduje się w strefie 
wymagającej szczególnej ochrony konserwatorskiej. Działka nie leżą na terenach eksploatacji 
górniczej. 

Działka 1075 posiadają dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (droga gminna – 
dz. nr geod. 1076); poprzez istniejący zjazd. Działka jest ogrodzona od strony działki nr 1068/2. 

Istniejąca działka w granicy opracowania nie jest zmeliorowana. 

 
2. Opis stanu projektowanego. 

Dla potrzeb urządzenia terenu, zgodnie z przedmiotem opracowania, zaprojektowane 
zostały liczne elementy będące częścią składową terenu rekreacyjnego. W skład zagospodarowania 
terenu rekreacyjnego, projektuje się następujące elementy: 

- utwardzenie terenu działki, 
- budowa drewnianej altanki 
- montaż ławek i koszy parkowych 
- nasadzeni drzew i krzewów 

 

3. Utwardzenie terenu gruntu 

3.1 Informacje ogólne 
Utwardzony grunt kostką betonową będzie przeznaczony na ciągi piesze. Powierzchnia 

utwardzonego gruntu - 88,50m2. 

3.2 Przygotowanie podłoża 
Usunąć warstwy ziemi o gr. 25 cm. Podłoże należy zagęścić płytą wibracyjną.  

3.3 Warstwa odcinająca 
 Wykonać warstwę odcinającą z podsypki piaskowej i zagęścić mechanicznie. Grubość 
warstwy odcinającej po zagęszczeniu 6cm.  

3.4 Podbudowa 
Wykonać podbudowę o grubości 10,0cm z kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm. 

Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu 10cm. 

3.5 Podsypka  
Wykonać podsypkę (warstwę wyrównującą) cementowo-piaskową lub z pyłu hutniczego o 

grubość warstwy od 3 do 5 cm. 

3.6 Położenie kostki 
Ułożyć kostkę brukową betonowa kolorową grubości 6 cm na uprzednio wykonanej 

podsypce. Następnie całą nawierzchnię zagęścić wibratorem płytowym 

3.7 Układanie obrzeży  
Wyznaczyć osie przebiegu obrzeży i ręcznie wykopać rowki, wyrównać dno wykopu. 

Następnie rozścielać podsypkę cementowo-piaskową, ustawić obrzeża, wyregulować ich ustawienie 
według punktów wysokościowych. Następnie obsypać zewnętrzne ściany obrzeży ziemią i 
zagęścić. 
 

4. Altanka 

4.1 Przeznaczenie i informacje ogólne 
Przeznaczenie budynku na cele rekreacyjne i wypoczynkowe dla mieszkańców wsi. 
Projektowana altanka jest budynkiem jednokondygnacyjnym w konstrukcji drewnianej z 

dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym. 
Budynek nie wymaga zaopatrzenia w instalację wodno – kanalizacyjną oraz w instalację 
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elektryczną.  
Budynek altanki wyposażyć w jeden stół i dwie ławki wykonane z bali drewnianych 

4.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku 
- powierzchnia zabudowy – 18,71m2 
- powierzchnia użytkowa -18,59m2 
- kubatura – 49,29m3 
- długość – 5,14m 
- szerokość – 3,64m 
- wysokość budynku – 2,93m 

4.3 Konstrukcja altanki  
Fundamenty - stopy fundamentowe betonowe 0,4x0,4m i głębokości 1,0m z betonu C16/20 
Słupy - słupy drewniane o wym. 0,14x0,14m i wysokości 2,80m. Słupy wbetonowane w stopy 
fundamentowe. 
Dach - nad budynkiem altanki dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Krokwie o wym. 0,06x0,12m 
oparte na płatwiach o wym. 0,14x0,14m zamocowanych do słupów. Płatwie dodatkowo podparte 
mieczami o wym. 0,06x0,12m 

Szczegółowe rozmieszczenie elementów więźby dachu oraz opis warstw pokrycia dachu zawarto 
wprojekcie (rzut więźby dachowej i przekroje). 

4.4 Pokrycie dachowe 
Dach altanki - odeskować deskami o gr. 2,5cm i pokryć gontami bitumicznymi  

4.5 Zabezpieczenie i wykończenie elementów drewnianych 
Wszystkie elementy drewniane altanki wykonać z drewna struganego zaimpregnowanego preparatem 

„Fobos M-4” i pomalowane lakierobejcą „AltaxinQ” firmy Altax w kolorze orzech lub innym o podobnych 
właściwościach. 
 

5. Roboty dodatkowe. 

5.1 Rozmieszczenie i montaż ławek 
Przy projektowanych ciągach pieszych zamontować 6 ławek z oparciem i 3 kosze na śmieci. 

Ławki i kosze należy trwale zamocować do gruntu. 

5.2 Zieleń. 
Zostanie wykonane wyrównanie terenu wraz z nawiezieniem humusu, posianie trawy. Nie 

przewiduje się wycinki zieleni wysokiej. Do obsadzeń trawników należy użyć mieszanki 
trawnikowej zawierające „rajgras”. Zapewni to większą odporność na wydeptywanie. Bardzo 
ważnym jest odpowiednia pielęgnacja trawników, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim. 
Projektuje się nasadzenie 8 drzew liściastych o wysokości 1,8-2,5m,  6 drzew iglastych o wysokości 
1,8-2,5m oraz nasadzenie 27 krzewów iglastych o wysokości 0,5-1,2m. gatunek drzew i krzewów 
uzgodnić z inwestorem. 

 
6. Odprowadzenie wód opadowych. 

Powierzchnię utwardzoną profilujemy ze spadkiem 0,3-0,5% w kierunku terenów zielonych. 
Wody opadowe z utwardzonego terenu i altanki będą odprowadzane powierzchniowo na 
nieutwardzone tereny zielone inwestora w obrębie własnej działki.  

 
7. Sposób oddziaływania inwestycji na działki sąsiednie. 

Planowana inwestycja nie wykazuje oddziaływania na działki sąsiednie. 
 

8. Ochrona interesów osób trzecich. 
Z uwagi na dotychczasowy i projektowany sposób użytkowania terenu inwestycji oraz 

przyjęte rozwiązania chroniące środowisko w tym zdrowie ludzi stwierdzono, iż brak jest podstaw 
prawnych do wystąpienia konfliktów społecznych. 

Inwestycja nie pozbawia nieruchomości sąsiednich dostępu do drogi publicznej. 
Inwestycja nie utrudnia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz środków łączności. 
Inwestycja nie ogranicza dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
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stały pobyt ludzi. 
Inwestycja nie będzie powodowała zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
Inwestycja nie będzie uciążliwa w zakresie wibracji, zakłóceń elektrycznych i 

promieniowania. 
Emisja hałasu spowodowanego czasową obecnością grupy ludzi nie zmieni się w stosunku 

do stanu obecnego. 
 

9. Sieci i uzbrojenie terenu. 
Nie dotyczy. 
 

10. Zabezpieczenie pożarowe. 
Projektowany budynek altanki i elementy małej architektury nie stwarzają zagrożenia 

pożarowego. 
 

11. Uwagi końcowe. 
Wszystkie zastosowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu wyrobów 

budowlanych poprzez: oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu z 
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrób został umieszczony w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów, mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym. 

Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z 
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP. 

W przypadku podanych dokładnych materiałów i producentów dopuszcza się zastosowanie 
innych produktów o właściwościach nie gorszych niż zaproponowane i dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

· Każde urządzenie powinno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
· Elementy drewniane zaimpregnować środkiem konserwującym i ogniochronnym. 
· Elementy stalowe zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
· Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze. 
· Inne opisy robót budowlanych zgodnie z rysunkami 

 


