OPIS TECHNICZNY
1.

DANE OGÓLNE
PRZEZNACZENIE OBIEKTU
a) celem niniejszego opracowania jest projekt si owni zewn trznej
- monta si owni zewn trznej o pow. 32,0 m²

2.0

STAN ISTNIEJ CY
istniej ce boisko

2.1

TYP OBIEKTU
-brak

3.0

STAN PROJEKTOWANY

3.3.1 TYP OBIEKTU
-si ownia zewn trzna
3.3.2 PRACE BUDOWLANE
Zaprojektowano si owni zewn trzn na powierzchni 32,0m²
1) Combo OCR

Opis:
Klatka Combo OCR jest wielofunkcyjnym urz dzeniem do nauki i
doskonalenia technik pokonywania, najcz ciej spotykanych przeszkód
na biegach typu OCR.
Konstrukcja jak i dopasowanie przeszkód jest tak dobrana by mo na
by o na niej wiczy technik , wzmacnia mi snie górnej obre zy
barków, ramion, sily chwytu jak i mi snie g bokich brzucha i pleców.
Przeszkody wchodz ce w sk ad Combo OCR:

-Monkey bar prosty
-Monkey bar sko ny
-Drabinki ruchome
-Multi rig (klasyczny)
-Snake ( obrotowe kó ka i nunczaka )
-Hot wheels (obr cze)
-Flying monkey bars
-Dr ki do podci gania
-Ko owrotek
-Peda y r czne
-Drabina Salomona
-Lina
-Rope to rope
-Chwyty kulki i nunczaka
-Kó ka do przechodzenia z ringami
-Pegboard labirynt
-Rura pole dance
Urz dzenie musi spe nia Normy Europejskie PN-EN 16630
Stalowa konstrukcja, zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi
- ocynk. Elementy szczególnie nara one na wycieranie wykonane ze
stali nierdzewnej. lakier matowy, szorstki, u atwiaj cy chwyt i
zapobiegaj cy lizganiu si d oni
Stopy fundamentowe wykonane wg firmy wykonawczej.
Kolor elementów si owni zgodnie z uzgodnieniem inwestora.
2) awka z oparciem szt. 2

Konstrukcja awki - stela z kszta towników stalowych, wype nienie
siedziska i oparcia z drewna
Zabezpieczenie antykorozyjne awki - wszystkie elementy stalowe
cynkowane ogniowo, powlekanie proszkowo, farby fasadowe,
strukturalne, drewno impregnowane, powlekane lakierobejc

3) Kosz na mieci szt. 2

Konstrukcja kosza - stela z rury o rednicy 42,4 mm, pojemnik z
blachy stalowej 1 mm, ocynkowana ogniowo, pokrywa aluminiowa gr.
1,5mm, wk ad wewn trzny z blachy ocynkowanej
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo, powlekanie proszkowo, farby fasadowe,
strukturalne
4) Stojak na rowery szt. 1

Konstrukcja stojaka na rowery: zabezpieczenie antykorozyjne wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo, powlekanie
proszkowo, farby fasadowe, strukturalne
Konstrukcja: zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie elementy
stalowe ocynkowane ogniowo, powlekanie proszkowo, farby
fasadowe, strukturalne
3.3.3 NAWIERZCHNIA SI OWNI ZEWN TRZNEJ
-pod e pod si owni - piasek 0,2 do 2mm o minimalnej g boko ci
300mm
-teren wokó si owni zewn trznej: istniej ca ziele

3.3.3 MATERIA Y
Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane s ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczone przed korozj malowane proszkowo.
Kotwy - Elementy konstrukcyjne urz dze (s upy) osadzone w gruncie za
po rednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych
bloczków.

INFORMACJA O BEZPIECZE STWIE I OCHRONIE ZDROWIA

I. Dane Ogólne
Rodzaj inwestycji: projekt si owni zewn trznej
Lokalizacja: dzia ka nr 319 w obr bie ewid. m Skwierzyna 2, gmina Skwierzyna
Inwestor: Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna
Opracowa : Grzegorz Jenek, ul. Powsta ców Wlkp. 6A/7, 64-400 Mi dzychód
II. Podstawa opracowania
1. Umowa – zlecenie
2. Projekt zagospodarowania dzia ka nr 319 w obr bie ewid. m Skwierzyny 2, gm.
Skwierzyna
3. Projekt si owni zewn trznej wraz z towarzysz cym zagospodarowaniem terenu
4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Z 2003 r. nr 120 poz. 1126.
5. Prawo budowlane Dz. U. Z 2000 r. nr 106 poz. 1126/z pó . Zm./
III. Cz

opisowa zamierzenia budowlanego.

Projektowane przedsi wzi cie obejmuje:
-monta si owni zewn trznej
Rozpocz cie robót nale y rozpocz
terenu budowy ta

od robót przygotowawczych poprzez zabezpieczenie

i wywieszenie tablicy informacyjnej.

Nast pnie nale y zamontowa elementy si owni zewn trznej.
IV. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych: - brak,
V. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog stwarza
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
-na okres monta u si owni zewn trznej nale y bezwzgl dnie miejsce
budowy ogrodzi ta

i wywiesi w widocznym miejscu tablic informacyjn .

VI. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro

wyst puj cych podczas

realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal i rodzaje zagro

oraz miejsce

i czas ich wyst pienia:
-monta elementów

- praca urawia samochodowego wraz z transportem
elementów

VII. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instrukta u pracowników przed
przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Do prac szczególnie niebezpiecznych przy realizacji przedmiotowego obiektu nale y
zaliczy roboty wymienione w pkt. VI. Niniejszej informacji.

Przed przyst pieniem do realizacji tych robót nale y pracowników przeszkoli i
wyczuli na gro ce im niebezpiecze stwo.
-w przypadku wyst pienia zagro enia lub awarii nale y
wstrzyma roboty budowlane do czasu ich usuni cia
-konieczno

stosowania przez pracowników rodków ochrony

indywidualnej zabezpieczaj cej przed skutkami zagro enia
pracownicy pracuj cy na wysoko ciach winni by wyposa eni w kaski i pasy
bezpiecze stwa
-zasada bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
polegaj ca na konieczno ci wyznaczenia w tym celu specjalnej osoby
nadzoruj cej:
taka konieczno

przy realizacji tego obiektu nie zachodzi

VIII. Okre lenie sposobu magazynowania i przemieszczania materia ów, wyrobów i
Substancji na terenie budowy:
-materia y masowe (jak ceg a) winny by sk adowane na placu budowyzaplecze dzia ki
-masa betonowa b dzie wytwarzana w w le betoniarskim na placu budowy w
alternatywie przywo ona transportem zewn trznym jako gotowy produkt i
transportowana pojemnikami do miejsca wbudowania
-materia y drobno wymiarowe b

podawane do miejsca wbudowania

wyci giem przy ciennym
IX. Wskazania rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cych z wykonywania robót budowlanych w strefie. W
strefie szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych
bezpieczn i sprawn komunikacj , umo liwiaj

szybk ewakuacj na wypadek

po aru, awarii i innych zagro
-na drogach dojazdowych i na terenie budowy nie nale y sk adowa
materia ów budowlanych
-punkty p.po i pkt. medyczny nale y zlokalizowa w s siedztwie budowy –
lokal u ytkowany przez inwestora
-dokumentacj budowy, wiadectwa o dopuszczeniu sprz tu do pracy
nale y przechowywa w pomieszczeniu kierownika budowy

OPIS DO PLANU ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis do planu zabudowy i zagospodarowania terenu na projekt
si owni zewn trznej
Inwestycja ma miejsce na dzia ce nr 319 w obr bie ewid.
m Skwierzyna 2, gmina Skwierzyna
I – INWESTOR
Inwestorem jest Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1,
66-440 Skwierzyna
II – ODLEG
CI
Dzia ka le y na terenie obj tym ochron konserwatorsk .
Dzia ka nie le y na terenie parku.
Projekt wykonano na podstawie obowi zuj cych przepisów
dotycz cych lokalizacji obiektu.
III – WP YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
-nie dotyczy
IV – POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Na dzia ce nr 319 projektuje si si owni zewn trzn o powierzchni
32,0m²
V – ZAGOSPODAROWANIE DZIA KI
Obecnie dzia ka nr 319 jest dzia
niezabudowan , cz ciowo
ogrodzon
Projektuje si si owni zewn trzn . Cz
dzia ki, na której projektuje
si si owni zewn trzn jest obsadzona zieleni - traw
Dzia ka posiada istniej ce o wietlenie zewn trzne zapewniaj ce
bezpieczne u ytkowanie si owni zewn trznej po zapadni ciu zmroku
VII – ZASI G ODZZIA YWANIA INWESTYCJI
-zasi g oddzia ywania inwestycji ogranicza si do dzia ki nr 319,
wynika to z Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. + zmiany w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie, zachowano przepisy
wynikaj ce z powy szego Rozporz dzenia.

