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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.1.

Dane ogólne

Wykonanie terenów rekreacyjnych przy ul. Sady.

1.1.2.

Podstawa opracowania

Wytyczne Inwestora
pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie

1.1.3.

Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonania terenu rekreacyjnego pomiędzy
budynkami szkoły i przebudowy istniejących chodników.

1.2.

Opis stanu istniejącego
Obecnie w miejscu powstania terenu rekreacyjnego istnieje nieogrodzony, otwarty
teren znajdujacy się między budynkami szkolnymi.

1.2.1.

Warunki gruntowo wodne

W trakcie badan polowych nie stwierdzono występowania wód gruntowych.

1.2.2 Charakterystyka ruchu
Struktura ruchu obejmuje ruch pieszy, z możliwością dojazdu samochodem
osobowym.

1.3.

Stan projektowany
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1.3.1.

Plan sytuacyjny

Linia położenia chodnika nie zmienia się, natomiast szerokość po przebudowie ma
wynosić 3.0m. By wykonać nowy chodnik należy usunąć wszystkie istniejące warstwy,
do poziomu gruntu rodzimego, lecz nie miej niż 0,30-0,35m od poziomu istniejącego.

1.3.2.

Przekrój konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni – chodniki i teren rekreacyjny.
a) kostka brukowa typu HOLLAND gr. 6cm – ułożenie wg rysunków w dokumentacji
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
c) podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego o uziarnieniu 0-32 mm,
gr. 15cm, stabilizowana mechanicznie
d) warstwa odsączająca - piasek Id=0,98 gr.10cm
e) grunt rodzimy
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1.3.3.

Przekroje podłużne
Przekroje podłużne zaprojektowano zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

1.3.4.

Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne zaprojektowano zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

1.3.5.

Odwodnienie

Projektowany teren rekreacyjny wymaga odwodnienia. Projektuje się odwodnienie
punktowe wpusty W1- D500 i w2, podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Spadki wykonać 1.0% i 1.5% na powierzchni terenu rekreacyjnego i chodnika.

1.3.6.

Tereny zielone

Przewidziano rekultywacje terenów zielonych otaczających projektowany teren
rekreacyjny i chodnik. Na terenie

należy rozrzucić warstwę torfu gr. 4 cm,

a następnie teren obsiać trawą.

1.3.7.

Wyposażenie – ławki
Zaprojektowano osiem ławek parkowych, o wymiarach 180/55/45 cm. Stosować

gotowe ławki

z atestem, przeznaczone do montażu na zewnątrz budynków. Ławki

mocować do fundamentów betonowych o wymiarach 60x30x30 (dwie łąwy na jedna
ławkę). Góra fundamentu 30 cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki betonowej.
Dopuszcza się zastosowanie fundamentów przewidzianych przez producenta ławek.

opracował :

Wojciech Zawadziński
GP.I.7342/323/TO/94

opracował :

mgr inż. arch. Tomasz Porębny
KPOIKK IA 06/2003
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CONCEPT

Projektowanie architektoniczne

Turznice 40 . 86-302 Grudziądz
tel/fax 56 46 828 44 , e-mail-grupa.concept@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Obiekt :
Adres :

Teren rekreacyjny
Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński

Inwestor :

Gmina Miasto i gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

1. Dane ogólne
Przedmiotem opracowania są dane dotyczące informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia przy realizacji zamierzenia budowlanego polegającego na trenu rekreacyjnego przy ul. sady
w Radzyniu Chełmińskim

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego
Zakres rzeczowy robót można podzielić na następujące etapy:
- ziemne, - drogowe, - betonowe, - murarskie,- instalacyjne,

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Działka niezabudowana

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu które stwarzają zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia
ludzi. Ze względu na zdrowie ludzi należy zapewnić dojazd pożarowy i dostępność środków
gaśniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych
Kierownik budowy pełni funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem
i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnianych przez nich pracowników.
Nadzór techniczny podwykonawców obowiązany jest w szczelności:
- przestrzegać wymagań B.H.P. na placu budowy i postanowień planu, - organizować stanowiska
pracy zgodnie z przepisami i zasadami B.H.P., - zapewnić pracownikom środki ochrony
indywidualnej, - organizować, przygotowywać i prowadzić pracę w sposób eliminujący możliwość
zaistnienia wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej, - dopuszczać do pracy osoby
posiadających ważne badania lek oraz szkolenie B.H.P., - rozpocząć pracę po uzgodnieniu z
kierownikiem budowy, bezpiecznych warunków pracy i właściwej technologii prowadzonych robót,
- wykonać wszystkie polecenia koordynatora bhp - prowadzić dziennik budowy i rejestr szkoleń bhp.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Każdy pracownik winien być zapoznany z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak
również posiadać aktualne badania lekarskie o zdolności do pracy, jak również posiadać
przeszkolenie okresowe i stanowiskowe w zakresie BHP. Każdy pracownik powinien posiadać
wyposażenie w środki ochrony indywidualnej tj.: kask ochronny, odzież, obuwie robocze,
rękawice ochronne.
Instruktaż pracowników należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących punktów:
- ochrona osobista,- narzędzia i sprzęt roboczy,- znaki ostrzegawcze i informacyjne,
- poruszanie się po terenie budowy,- ochrona środowiska,- roboty ziemne,
- rusztowania,- prace na wysokości,- roboty elewacyjne,- ochrona przeciwpożarowa
- ład i porządek,- spożywanie używek,- naruszanie przepisów bezpiecz. pożarowego.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń
Wszystkie roboty budowlano – montażowe oraz odbiór wykonać zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydanych przez
Ministerstwo Infrastruktury a opracowanych przez I.T.B.
Wykonanie planu bezpieczeństwa jest obowiązkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporządzenia planu. Celem planu bezpieczeństwa jest
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi, środowisko, majątek przed
zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która może nastąpić
podczas realizacji budowy. Działania kierownictwa budowy stwarzają system, który zapewnia, że
zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko oraz sprawy socjalne każdego pracownika będą
zabezpieczone w taki sposób, aby uniknąć chorób zawodowych, obrażeń oraz wypadków

8. Podstawa prawna
•

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

•

rozporządzenie M.P-.IP.S z dnia 26 wrzesień 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy

•

obowiązujące przepisy i normy budowlane
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