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SPIS TREŚCI 
 
Część opisowa 
 

Strona tytułowa   
Spis treści   
Opis techniczny   

 
Część rysunkowa 

 
Zagospodarowanie terenu      ZG 01_A     
Wymiarowanie        ZG 02_A   
Elewacja frontowa      ZG 03_A  

 Skrzynie do uprawy roślin     ZG 04_A    
Grill zewnętrzny      ZG 05_A   

 Schody terenowe       ZG 06_A  
Przekrój płyty boiskowej do siatkówki    ZG 07_A 
Konstrukcja fundamentów i podwalin proj. ogrodzenia  ZG 08_A  
Przekrój projektowanego ogrodzenia wewnętrznego  ZG 09_A 

 

     
OPIS TECHNICZNY 
 

Podstawa opracowania 
 
Zlecenie Inwestora 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 
Zaakceptowana koncepcja rozwiązań przestrzennych przez Inwestora 

 
Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego projektu jest rewitalizacja terenu zielonego w obrębie Specjalistycznego 
Szpitala  im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach. 
Przedmiotowy teren oznaczony w projekcie „Część B Zamknięta”.  
W projekcie uwzględniono sugestie Inwestora. 

 
Stan istniejący 
 
Teren „Część B Zamknięta” objęta zagospodarowaniem, znajduje się znajduje się  
w południowej części Specjalistycznego Szpitala  im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach na działce 
nr 132/46. 
Jest to teren w kształcie prostokąta o wymiarach około 16 x 50 m, o powierzchni około 800 m² lekko 
wznoszący się  w kierunku północno – wschodnim, częściowo zagospodarowany, trawiasty 
porośnięty wysoką zielenią. 
Teren ograniczony jest od północy budynkiem szpitalnym ,od południa ulicą Szpitalną, od wschodu 
terenem zielonym Wspólnoty Mieszkaniowej, a od zachodu terenem zielonym Szpitala.  
Teren jest ogrodzony podwójnym płotem o różnych wysokościach. 
Na terenie brak elementów małej architektury. 
 
Projekt 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nowego układu funkcjonalnego. 
 
Kolejność robót budowlanych: 
 
ETAP I – usunięcie wybranych elementów zagospodarowania 
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• usunięcie wewnętrznego ogrodzenia wysokości około 3 m  

• usunięcie niskiego muru żelbetowego w zachodniej części terenu 

• likwidacja kostki brukowej w obniżonej, zachodniej części projektowanego terenu 
 
ETAP II – niwelacja terenu 

 

• wyżej położony teren po stronie wschodniej na szerokości budynku zniwelować ze spadkiem 
2% w stronę południową – do ul. Szpitalnej 

• wykonanie skarpy wysokości około 0,90 m w miejscu usunięcia murku żelbetowego 
pomiędzy częścią wschodnią a zachodnią 

• w części zachodniej znajduje się obniżony teren o około 0,90 m o wymiarach 11 x 16 m 
 

ETAP III – wytyczenie nowego układu funkcjonalnego i wykorytowanie pod projektowaną podbudowę 
 i nowe nawierzchnie  
 

• z kostki granitowej 
• boiska z nawierzchni kompozytowej 

 
 
ETAP III – wytyczenie fundamentów  
 

• pod elementy konstrukcyjne ogrodzenia 

• pod elementy stałe 

• ławki 

• grill 

• stoliki szachowe 

• oświetlenie 

• kosze na śmieci 

• słupki boiska 

• siłownię zewnętrzną 
 

ETAP IV – wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie  
 
ETAP V – wykonanie podbudowy pod projektowany układ ścieżek 
 
ETAP VI – wykonanie nowych nawierzchni, schodów zewnętrznych i pochylni 

 

• budowa 1 biegu schodów zewnętrznych 5 stopni szerokości 30 cm i wysokości 15 cm 
• budowa pochylni o nachyleniu 6% w obrębie projektowanego terenu pomiędzy wyższą,        

a obniżoną zachodnią częścią  
• ułożenie nowej nawierzchni z kostki granitowej 
 

ETAP VII – budowa boiska do gry w siatkówkę 
 

• budowa boiska do siatkówki w obniżonej, zachodniej części terenu 
 

ETAP VIII – nasadzenie nowych drzew i żywopłotu 
 

• nasadzenie  drzew z klonu pospolitego czerwonego we wschodniej części terenu 

• zasadzenie bukszpanu krzaczastego  
 

ETAP IX – montaż ławek, koszy na śmieci, urządzeń siłowni zewnętrznej, instalacja stołów do gry  
 w szachy  
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ETAP X – budowa skrzyń pod uprawę roślin 
 
ETAP XI – instalacja opraw oświetleniowych 
 
ETAP XII – budowa  ogrodzenia  

 

• w miejscu zdemontowanego wewnętrznego ogrodzenia budowa nowego ogrodzenia  
w postaci siatki od strony wschodniej, południowej i zachodniej. W nowym ogrodzeniu jedno 
przęsło jako brama dwu skrzydłowa – dostępna dla wozów bojowych straży pożarnej. W 
istniejącym zewnętrznym ogrodzeniu należy przesunąć istniejące przęsło bramy w stronę 
zachodnią dopasowując do nowej bramy w ogrodzeniu wewnętrznym. 

• zamknięcie projektowanego terenu od strony północnej ogrodzeniem z siatki z furtką 
zamykaną na zamek patentowy 

• w podcieniach, przy budynku szpitala zamykającego teren od strony północnej, montaż 
siatki ograniczającej dostęp 

 
Projekt przewiduje zagospodarowanie przedmiotowego terenu urządzeniami umożliwiającymi 
ćwiczenia ruchowe, gry i inne aktywności angażujące pacjentów. 
 
Fundamenty i posadowienie elementów zagospodarowania wykonać zgodnie z zaleceniami 
dostawców systemu lub urządzeń oraz rysunkami projektowanymi niniejszego opracowania. 
 
Układ funkcjonalny, geometria ścieżek jak i lokalizacja projektowanych urządzeń oraz elementów 
małej architektury została zatwierdzona przez Inwestora. 

 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I MATERAŁÓW 
 

ELEMENT OPIS ILOŚĆ 

TRAWA trawnik po zakończeniu prac zostanie uzupełniony z rolki lub 
dosiany 

320 m²  

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI 
GRANITOWEJ JASNOSZAREJ 

kostka granitowa o wymiarach 6 x 8 x 8 cm 
 

296 m²  

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI 
GRANITOWEJ 
CIEMNOSZAREJ 

kostka granitowa o wymiarach 6 x 8 x 8 cm 70 m²  

NAWIERZCHNIA 
SYNTETYCZNA BOISKA  

boisko o wymiarach 8,50 x 18 m o nawierzchni syntetycznej , 
kompozytowej firmy Terra Way gr. 25 mm, ograniczona 
obrzeżami uniwersalnymi typu Eko - Bord o długości 30 mb 
na podbudowie z piasku gr. 5 cm i klińca o ziarnie 4 – 31,5 mm 
zdylatowanego na całej szerokości boiska. 
Głębokość szczeliny dylatacyjnej min. – 12,5 mm 

153 m²  

ŁAWKA PARKOWA  ławka parkowa Oslo firmy Komserwis 7 szt. 

LAMPY OŚWIETLENIOWE oświetlenie parkowe supkowe na fundamencie firmy np. Thorn 
lub równoważna. Oprawy typu LED o mocy 14 W D-CO LED 
BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON. Oprawa powinna być 
wyposażona w elektroniczny układ zasilania, układ zapłonowy 
nieściemniany. Oprawa wykonana w drugiej klasie ochronności 
o stopniu ochrony IP 65 lub wyższym, stopień ochrony przed 
uderzeniami mechanicznymi IK 10. 

14 szt. 

KOSZE NA ŚMIECI kosze na śmieci Oslo firmy Komserwis 2 szt. 

URZĄDZENIA SIŁOWNI urządzenia firmy BODYS : 3 szt. 
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ZEWNĘTRZNEJ rowerek klasyczny, podciągacz, orbitrek 
wszystkie urządzenia  powinny posiadać tabliczki z 
piktogramami określającymi właściwy sposób użytkowania 
danego urządzenia 

STOLIKI SZACHOWE Betonowy stół do gry w szachy z siedziskami firmy Saternus 2 szt. 

GRILL ZEWNĘTRZNY  grill zewnętrzny o wymiarach 1,8 x 1,8 x 0,9 m wykonany jako 
betonowy zbrojony wg rysunków projektowych 

1 szt. 

BOISKO DO SIATKÓWKI komplet 2 słupki i siatka dla projektowanego boiska o 
nawierzchni wodoprzepuszczalnej, kompozytowej 
projektuje się montaż na boisku 2 słupków do zamocowania 
siatki. 
Słupki( 2 szt.) aluminiowy profil owalny 120 x 100 mm, słupki 
mocowane w tulejach firmy Polsport, siatka do siatkówki  biała o 
wymiarach 9,5 m x 1m, siatka jest wykonana z sieci 
polipropylenowej o oczku 10 cm x 10 cm, 
krawędzie wzmacniane włóknem szklanym, linki naprężające w 
6 punktach, górna taśma koloru białego o szerokości 7 cm, 
dolna i boczne taśmy koloru białego o szerokości 5 cm firmy 
Polsport, dolna linka napinająca musi posiadać możliwość 
luźnego przesuwania się w dolnej. 

1 szt. 

SRZYNIE DO UPRAWY 
ROŚLIN 

skrzynie do uprawy roślin o wymiarach 350 x 115 x 60 cm  
wg rysunków projektowych 

4 szt. 

SYSTEMOWE OGRODZENIE 
TYPU PIŁKOCHWYT  

od strony północnej i zachodniej ogrodzenie typu piłkochwyt o 
wysokości 3,65 m z systemowego ogrodzenia firmy Betafence 
securifor w kolorze RAL7036 o wymiarach 2,51 x 3,67 m, 
uniemożliwiającego wspinanie się, z dwuskrzydłową bramą 
systemową wysokości 2,4m, w zachodniej części zamykaną 
zamkiem z wkładką patentową. 
konstrukcja ogrodzenia wykonana ze słupków stalowych 
systemowych wysokości 4,80 m osadzonych w fundamentach 
betonowych według zaleceń dostawcy systemu. Pod przęsłami 
ogrodzenia, pomiędzy fundamentami słupów, wykonać 
podwalinę betonową grubości 15 cm i głębokości 35 cm 
zabezpieczjącą przed podkopaniem. 
U szczytu każdego słupa od strony wewnętrznej zamocować 
element wykonany z kątownika ocynkowanego do montażu 
drutu kolczastego. 

~94,00 
mb  

KLON POSPOLITY 
CZERWONY 

nasadzenie nowych drzew – klonu pospolitego czerwonego 17 szt. 

ŻYWOPŁOT Z BUKSZPANU 
KRZACZASTEGO  

nasadzenie 3 żywopłotów z bukszpanu krzaczastego 7 mb 

 
UWAGI: 
 
Zastosowane urządzenia siłowni zewnętrznej i stolików szachowych NIE MOGĄ mieć strefy 
funkcjonowania mniejszej niż zaprojektowane. 

 
Urządzenia przed zainstalowaniem i zabudowaniem należy przedstawić projektantowi do akceptacji. 
Wszystkie urządzenia, materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności i 
bezpieczeństwa. 
 
Oświadczamy że Projekt został wykonany zgodnie z normami PN-EN 1176 1-7 oraz obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego i zawiera wszystkie niezbędne załączniki potrzebne do wykonania 
niniejszego zadania. 


