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wiadczenia projektanta opracowania

WIADCZENIE

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany PIOTR WIRZY SKI
( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
z pó niejszymi zmianami

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Miasto i Gmina Radzy  Che mi ski
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzy  Che mi ski

( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

Budowa urz dzenia ma ej architektury - rampy skatepark wraz z wykonaniem
nawierzchni utwardzonej.

Dz. nr 281/1 obr. 0015 Radzy  Che mi ski
Województwo kuj. – pom., powiat grudzi dzki, Radzy  Che mi ski,

Jedn. ewid. 040604_4

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

…………………………
                                                                                                                         ( czytelny podpis )

04.02.2022 r.
Niepotrzebne skre li
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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor
Gmina Miasto i Gmina Radzy  Che mi ski, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzy  Che mi ski

2. Jednostka projektowania
Biuro projektowe PSBUD Piotr wirzy ski

Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz, tel. 607-820-777, e-mail: psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Radzyniu Che mi skim, powiat grudzi dzki, gmina Radzy
Che mi ski, w obszarze ulicy Ks. Ma kowskiego, ulicy Przykop, oraz ulicy Tysi clecia na terenie istniej cego
kompleksu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego na dz. nr 281/1 obr. 0015 Radzy  Che mi ski.

4. Podstawa projektowania
Umowa z inwestorem

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami)

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

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z pó niejszymi zmianami.

Wizja lokalna

Wytyczne funkcjonalno – u ytkowe przedstawione przez inwestora

Wytyczne inwestora – uzgodnione w trakcie spotka  konsultacyjnych

Mapa do celów informacyjnych

mailto:psbud@interia.pl
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5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy urz dzenia rekreacyjno-sportowego – mini rampy
skatepark na terenie po onym w Radzyniu Che mi skim w rejonie ulicy Ks. Ma kowskiego, ulicy Przykop, oraz
ulicy Tysi clecia realizowany w ramach zadania „Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzyniu
Che mi skim” wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania 19.2 „Wsparcie na
wdra anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo eczno ” obj tego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W chwili obecnej istniej cy teren rekreacyjno-wypoczynkowy posiada szereg atrakcji u ytkowych, które
przeznaczone s   w g ównej mierze dla dzieci i m odzie y szkolnej. Budowa dodatkowego urz dzenia rekreacji
ruchowej jakim jest mini rampa skatepark stanowi  b dzie dalszy etap rozbudowy terenu.

6. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.
cicielem przedmiotowego terenu jest Miasto Radzy  Che mi ski z siedzib  przy ul. Plac Towarzystwa

Jaszczurczego 9, 87-220 Radzy  Che mi ski.

7. Parametry techniczne inwestycji:
Powierzchnia terenu obj tego opracowaniem: P = ca. 250 m2

8. Charakterystyka ekologiczna
Przedmiotowy zakres robót nie wp ywa w sposób negatywny na pogorszenie warunków ekologicznych terenu (brak

zmian oddzia ywania inwestycji na rodowisko przyrodnicze).

9. Charakterystyka rozwi za  projektowych dla poszczególnych zakresów
Podstawowy zakres prac inwestycyjnych:

Zdj cie humusu oraz reprofilacja terenu w pó nocnej cz ci dzia ki

Wykonanie podbudowy pod nawierzchni  z kostki betonowej

Wykonane nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrze ami – opornikami betonowymi

Dostawa i monta  urz dzenia rampy skatepark

Dostawa i monta  lampy solarnej

Rekultywacja terenu zieleni – zasiew trawy

Uprz tni cie terenu
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a) Zdj cia terenu

10.Charakterystyka rozwi za  projektowych
a) Rampa skatepark

Projektuje si  dostaw  i monta  rampy o uk adzie rynnowym podwójnym o orientacyjnych wymiarach 11x6 m.
Na górnych podestach rampy nale y wykona  balustrady stalowe – ocynkowane.
Konstrukcja rampy:

Konstrukcja – drewno modrzewiowe skr cane za pomoc czników ocynkowanych
Elementy stalowe – ocynkowane
Konstrukcja nawierzchni rampy – sklejka wodoodporna antypo lizgowa gr. min. 15 mm
Kotwienie do pod a – ruby kotwi ce zgodnie z wytycznymi producenta urz dzenia

b) Stojak na rowery

Projektuje si  dostaw  i monta  stojaka na rowery o konstrukcji stalowej, ocynkowanej.
Ilo  stanowisk – min. 5
Stojak nale y przytwierdzi  w sposób sta y do pod a

Przyk adowy wygl d stojaka rowerowego
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c) Lampa solarna
Projektuj  si  dostaw  i monta  lampy solarnej – 1 szt. na s upie stalowym o wysoko ci  min. 5 m zamontowanym
na fundamencie betonowym.
Miejsce umieszczenia lampy zgodnie z PZT.
Lampa powinna posiada  strumie wietlny min. 5000 lm, wmontowany czujnik zmierzchu oraz czujnik ruchu.
Bateria litowo-jonowa.

Przyk adowy wygl d lampy solarnej

11.Reprofilacja terenu
Ze wzgl du na istniej ce ukszta towanie terenu (niewielki spadek terenu w kierunku po udniowym), projektuje si

wykonanie wyrównania terenu oraz wykonanie skarpy terenowej w obszarze pó nocnej granicy dzia ki.

12.Projektowana nawierzchnia
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Projektuje si  wykonanie g ównych ci gów komunikacyjnych z kostki betonowej 20x10 cm bezfazowej, gr. 6 cm,

uk adanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr 3 – 5 cm. Poni ej wykona  nale y podbudow wirow ,

zag szczon  gr. 20 cm.

Kostka bezfazowa
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Po zewn trznej stronie nawierzchni z kostki projektuje si  wykonanie betonowych oporników o wymiarach 8x30

cm, osadzanych w awach piaskowo cementowych.

WYKONANIE NAWIERCHNI TRAWIASTEJ

Po zako czeniu praz monta owych, nale y wykona  zakres prac zwi zanych z wykonaniem nowej nawierzchni

trawiastej.

Nale y dok adnie wyrówna  teren, niweluj c powsta e wcze niej nierówno ci, tak aby uzyska  mo liwie równ  i

jednolit  powierzchni . Nast pnie nale y zawa owa  powierzchni  gleby za pomoc  ci kiego walca ogrodowego i

wykona  zasiew trawy o przeznaczeniu boiskowym (odpornym na zwi kszone nat enie ruchem).

13.Uwagi ko cowe
Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez

Projektanta.

Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.

Istnieje mo liwo  odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie. W trakcie robót budowlanych

nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej korekty wymiarów maj c na uwadze

wskazówki i zasady ukszta towania, jakie przedstawione s  w projekcie. Kwestia ta dotyczy przede

wszystkim niwelety oraz rz dnych wysoko ciowych traktu pieszego.

14.Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.
Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania,  wymagaj  uzgodnienia z

autorem opracowania. Istnieje mo liwo  stosowania rozwi za  nie gorszych ni  projektowane pod warunkiem

uzasadnienia konieczno ci lub celowo ci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nale y uprzednio

uzgadnia  z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyj tych rozwi za

zamiennych.

15.Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci:

Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada  wa ne

badania lekarskie.



11

Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników.

Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem.

W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela zak adu lub

dozór techniczny.

Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu.

Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P.

Szczegó owe warunki B.H.P. okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Opracowanie:


