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PROJEFff ZAGO§PODAROWANIA TERENU OTI^/ARTEJ STREFY AKTYWNoścl w MlEJscowoścl pRłBuTy
NA DzlAŁcE o NR EWID. 1a5n3

PROJEKTANT:

Mgr inż. arch, Michał Kwiatkovrlski

Uprawnienia do pĘektowania bez ograniczeń
nr LBO|A/70/10

ośwnDczENlE
projektanta

, Na Podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane
(Dz. U. z 20'|3 roku, Poz, 1409 z póŹniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako
Projektant Projektu zagospodarowania terenu zamiezenia budovManego póo nazwą:

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚq W MIEJSCOWOŚG| PRABUTY
NA DzlAŁcE o NR EWD. 185123

zlokalizowaną w: Prabuty

na działkach o nr ewidencyjnym gruntu: 185t23

o_sPotządz3ni u projektu budowlanego zago§podarowan ia teren u, zgodn ie z
obowiąu|ącymi pzepisam i oraz zasadam i wiedzy tech n icznej.

PĘekt budowlany zagospodarowania terenu został zaprojektowany na podstawie posiadanych

uprawnień budowlanych

w specja|ności: Architektonicznej

(pieczęć i podpis projektanta)

Do Pzedmiotowego projektu budowlanego zo§tała, zgodnie z ań. 20 ust. 1 pkt lb, spoządzona informacjadotYcząę bezPiecueństrła i ochrony zdrowia Że rłzględu 
-na 

specyfikę projektowanelo bnieńu ouoówlańego,
tmzględniana w planie bózpiecaeństwa i ochro.ny zdrowia zgodnie z Ółt, zlŹ uŚt. t ustŃ z dnia 7 lipa rgga ńruPrauro budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 140Ó.z poźniejsiyqi_zmianami) sŃi"iio ńragania ,,bipozio=eni"Minista l{rastrukfury z dnia 23 czerwca 2@3 roku'(Dz. 0. ź zws roxu Ńiiżo , i§.iiźal[J ńtańE- ffiaciidotYcząĘ MzPieczeństwa iochronyzdlowia oraz ptanu bezpieczeństwa i rcfuony zdńwia .

Nt' (lpl'

(pieczęć i podpis pĘektanta)



PROJEKT ZAGOSPODAROWAN|A TERENU OTWARTEJ STREFY AKrY^/NOŚCI W M|EJSCOWOŚC] PRABUTY
NA DZlAŁcE o NR EWID. 18523
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PRoJEKr zAGosPoDARoWANlA TERENU oTWARTEJ §TREFY AKrW/Noścl W MlEJscowośg PRABUTY
NA DzlAŁcE o NR EWD. 185ł23

Lubelska Okręgowa Rada lzby Archltektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAL
(vyypis z liłł architektów)

Lubelska Okęgowa Rada lzby Archltektów RP zaśwladcza, że:

. mgr lnż. lrch. lłichał Jorzy Kwiatkowckl

posiadający kwcllfikacje zawodowe do pełnlenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specJalnoŚci architeKonlczneJ iw zakresle posladanych uprawnień nr LBOIA/7O!10,
jest wplsany na llstę członków LubelskleJ okręgowej lzby Architektów RP
pod numerem: LB-O2!§.

Członek cżynny od: 12-08-2010 r.

Data l mieJsce wygenenowania zaświadczenia: 02-01-2018 r. Lublin.

Zaśwladczenie Jest ważna do dnlal 31-12-2Ot8 r.

Podplsano qlektronlcrnlc w systemle infbrmatycanym leby Architoktów RP pnee:
Młrla BalrwąJder-Kantor, Pnewodnlc.ąca OkĘgowaj Rądy lzby Archltaktów RP.

Nr wąryflkacylny raśwladcrenia :

LB-oZ 1 §-A846-DCCA- F99 B-A3D6

Dene ra$rcflo w nlnlelnym rn{wlrCcrenlu mołnl $rrwddć podaląc nr wcryl{kec{ny
ralwlrCermh w pubłlcrnym mnrlrlo ln§rmrtcwym lrby Afchlttlrtówt vrww,lrbllrthttaktow,pl
lub k*ntdcu|ąc rlę bEnpolrudnlo r włgiclwą OltĘiawg lrĘ Arehltnlttów RP"



PROJEKT ZAGOSPODAROWANI,/Ą TERENU OTWARTEJ STREFY AKrYVVNOŚCI W MIEJSCOWOŚq PRABUTY
NA DZlAŁcE o NR EWID. 185p3

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGO§PODAROWAN|A TERENU

§Pl§ TREścl
1. Dane ogólne dotyczące inwestycji.
2. Podstawa opre@wania............ ...
3. Pzedmiot i zakes opracowania..,...
4. Stan istniejący...

4.1. Lokalizacja i charakterystyka pzedmiotowego terenu...4.2. Paeźbaterenu,..
4.3, Obsługakomunikacyjna
4.4. Zeleń istniejąca.

5. Projektowane zagospodarowanie działki...
5.1, Bilans powiezchni.........
5.2. \A/yposżenieterenu

5.2.1. Uządzenia siłowni zewnętznej.

5.2.3. Uządzenia małej architektury
Dostępność dla osób niepefrosprawnych. .. ... .,. .,. .:.6.

7.

8.

9.

l0.

Ochrona terenu...
lnformacja o obszarze oddziałyrania obiektu na środowisko.
lnformacja o obszaze oddziaływania obiektu (zgodnie zDz.U.2O15 r. Poz. 1554 §l3a)Ońrona p. pożarowa
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PRoJEKr ZAGo§PoDARoWAN|A TERENU oTWARTEJ STREFY AKT\Ą^/Noścl W MlEJscowoścl PRABUTY
NA DzlAŁcE o NR EWD. 185n3

1. Dane ogólne dotycąGe inwestycii
lnwestor: SpółdzielniaMieszkaniowaLokatorsko-Własnościowa

Ogrodowa 16,
82-550 PrabuĘ

Pzedsięvtzięcie: Budowa Otwartej Streff Aktywności w mieiscowości PrabuĘ
na działce o nr ewid. {85/23

Lokalizacja: Władysława Jagiełły 20, działRa o nr ewid. 185123, Prabuty

2,. . P, Oilstiwa] jopraóowan ia

Mapa zasadnicza do celów projektowych

Uzgod nien ia z Zamawiaj ącym

Koncepcja zatwierdzo na pżez Zamawiającego

\Afrtyczne i instrukcje producentów

Obowiązujące normy i pzepisy budowlane

3. Przedmiot opracowania i cel inwestycji

Pzedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętznej przy

budynku wielorodzinnym w Prabutach. Teren objęty opracowaniem stanowi działka o nr ewid.

185123, połozony jest w Gminie Prabuty - obszar miejski, obręb 03, Prabuty.

Działka objęta opracowaniem obecnie stanowi teren pzy budynkach wielorodzinnych w

Prabutach. \Mększość powievchni działki o nr ewid, 185123 jest terenem zielonym. Cdem

inwestycji jest zwiększenie potencjału rekreacyjnego przestzeni zlokalizowanej w obszaze

zabudowań wielorodzi nnych.

4. §tan istniejący

Ą.1. Lokalizacia i charakterystyka przedmiotowego terenu

Teren objęty opracowaniem stanowi działka o nr ewid. 185123. Położony jest w Prabutach

w wojewódńruie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, Działka od strony północnej graniczy z ulicą

Władysława JagieĘ. Od strony wschodniej i południowo-wschodniej znajdują się tereny

rekreacyjne stadion miejski oraz plac zabaw. Od strony zachodniej działka sąsiaduje z terenami w

zabudowie wielorodzinnej, W obszaze działki pzebiegają utwardzone ciągi komunikacyjne w

kierunku północ-południe, wschód-zachód, stanowią one dojście piesze między budynkami.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OTWARTEJ STREFY AKrYWNOŚC] W MIEJSCOWOŚCI PRABUW
NA DzlAŁcE o NR E\^/lD. 185123

Żródło: hftpt/mapy.geoportal.gov.pll

4.2. Rzcźba terenu

Telen objęty]opracowaniem jest stosunkowo płaski, nie wymaga niwelacji.

' 4.3- Obsługa komunikacy|na

Dojazd do terenu opracowania popzez drogę publiczną. Dojścia do terenu moźliwe od

strony północnej; wschodniej i południowej.

4.4. Zieleń istnieiąca

Obsear pod projektowaną inwestycję porośnięty jest trawą.
.|.i :i :. 

' ; j :-: r _ ]i :]]i.: 
,] 

.:]i :] :] _ .,. ," : ]|:l..- : ].: ],

Projektoruane zagospodarowanie terenu oĘmuje wykonanie siłowni zewnętznej w Prabutach

pzy ul. V\lładysłarłła Jagiety 20.

Wzakres roMtwńodzą:
o Dostawa i montaż urządzeń sirbwni zewnętznej - 6 sż.
r Dostawa i montaż tablicy regulaminoltrcj- 1 szt.

. Dostawa i montaż tablicy rąulaminowei MS|T zgodna z FRKF - 1 szt.

r Dostawa i montaż uuądzeń malej architektury - 8 sd.

t



PROJEKIZAGOSPODAROWAN|ATERENU OT\^/ARTEJ STREFYAKnĄ^/Noścl WMlEJscowośo pRRBUry
NA DZlAŁcE o NR EWID, 185ź3

5.{. Bilans powieżchni

Powiezchnia dzidki o nr e!v. 54013: 1,22ha 100 o/o

Powiezchnia istniejącyń nawieruchni utwardzonych 1832 m2

Teren obięty opracowaniem:

Nawiezchnia trawiasta

Powiezchnia biologiczn ie Gzynna:

360 m2

10368 m'

1,04 ha 85,00%

5.2. Wyposażenie terenu

Elementy wyposażenia terenu stanowią uządzenia siłowni zewnętznej, uządzenia małej\'' architektury, tablice regulaminowe oraz ogrodzenie.

5.5.1 Uządzenia siłowni zewnętrznej

1. Uządzenie Fitness - Biegae+Wioślaz Na Pylonie - 1 §zt.

2. Uządzenie Fitness - Kęesło Do Wyciskania+Wyciąg Górny Na Pylonie - 1 sź
3. Uządzenie FitneEs - Jeździec+Rower Na Pylonie - 1 Szt.

4. Uządzenie Fitness - Stepper+Twister Na Pylonie - 1 §zt.

5. Uządzenie Fitness - Ońitrek+Narciaz Na Pylonie - 1 Szt.

6. Uządzenie Fitness - §uńer+Prasa nożna Na Pylonie - 1 Sż.

''-, \-' §zczegółowe dane techniczne pzedstawione zostały w kańań technicznych załączonych do

opracowania.

5.5,2 Tablice informacyJne

1. Tablica lnformacyjna-Regulamin Nr Kat. Ws{09 (STEEL)
2. Tablica lnformacyjna MS|T Zgodna Z FRKF

Szczegółcwe dane techniczne pzedstawione zostały w kańach technięnych zatączonyń do

opracowania.
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PROJ EKr ZAGOSPODAROWAN lA TERENU OTWARTEJ STREFY AKnĄ^/Nośc l w M l EJscowoścl p RABuTy
NA DzlAŁcE o NR EWID. ft5n3

§.5.3 Urządzenia małei architektury

1. Std Do Gry W SzachyMarcaby - 1 Sń.
2. Std Do Gry W Pilkazyki- 1 §zt.
3. Ławka Metalowa Z Oparciem -4 Szt.
4. Kosz Na Śmieci- 2 Sa.

§zczegółowe dane techniczne pzedstawione zostały w kańach technicznych załączonych do

opracowania,

G Eostępność dla osób niepełnosprawnych

PĘektowana siłownia zewnętzna będzie miejscem publicznym, ogótnodostępnym. Na terenie
siłowni zewnętznej nie pzewiduje się wykonywania jakichkolwiek stopni oraz pochylni powyżej

60/o. Wszystkie nawiezchnie na terenie siłowni zewnętznej zaprojektowano w sposób
umożliwiający niepehosprawnym poruszanie się.

7, Ochrona ierenu

Teren objęty projektem nie jest wpisany do Ęestru zabytków ani nie podlega ochronie.

t. lnformacia o obszarze oddziaływania obiektu na środowisko

Projektowana inwestycja nie Ędzie miała negatywnego oddziaływania na otaczające

Środowisko z uwagi na swój charakter i projektowaną infrastrukturę. Oddziafwanie
projektowanego obiektu nie wykracza poza obszar działki o nr ewid. 185123. W wyniku realizacji

projektowanej inwestycji, a talće jej późniejszej eksploatacji, nie pzewiduie się zachwiania

równowagi środowiska naturalnego.

Zastosowane w projekcie materiały posiadają aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne

dopuszczające do stosowania w budownińpie. W fazie realizacji inwestycji nie zostaną
pzekoczone standardy jakości środowiska.

Na terenie pzedmiotowej inwestycji nie pzewiduje się gromadzenia ścieków socjatno_

b$owych oraz technologicznych. Wody opadowe zostaną w całości odprowadzone na teren zieleni

objęty pzedmiotową inwestycją. Odpady powstałe w czasie budowy oraz po oddaniu obiektu do

użytku Ędą §egregowane, magazynowane w pojemnikach oraz odbierane pżez
wyspecjalizowane firmy celem ich utylizacji.

lnwestycja nie powoduje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych, nie wytwaza

10



PROJEKf ZAGO§PODAROWANIA TERENU OTWARTEJ §TREFY AKTWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI PMBUTY
NA DzlAŁcE o NR EWD.185ź3

odPadów stałych, nie emituje hałasu, wibracji, promieniowania jonizującego i zakłóceń
elektromagnetycznych.

9. lnformacia o obszarze oddziałyulania obiektu (zgodnie zDz.l1.2015 r. poz. r554 §t3a)

Określenia obszaru oddziałylvania obiektu dokonano w oparciu o:

- Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury w sprawie warunków teehnicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późn,

zmianami

-Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z póżn. Zmianami

Obszar oddzialwania obiektu mieści się w całości na działce, na któĘ został zaprojekto-

Wany lj.185123. Projektowane zagospodarowanie dzidki nie spowodulezagrożenia oraz uciążliwo_
\" Ści dla najblizszego otogenia. Realizacja pzedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia

dostępu do drogi publicznej, możliwości kozystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepl_

nęj oraz środków łączności przez osoby tzecie poza obszarem oddzia{ryvania obiektu budowlane_

go. Ponidto niewpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomiesząeń pzeznaczonych

na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie po_

wodują uciążliwościzwiązanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniamielektrycznymii promieniowa_

niem, a takźe zanieczyszczeniem powietza, wody i gleby.

ri9_it$hióńe:F!,]pi rowa

Droga pożarowa nie wlmagana. Woda do zewnętznego gaszenia z
wodociągowej, z uwagi na niskie zagrożenie pożarowe nie pzewiduje się

wodociągowej z wyposaźeniem w hydranty zewnętzne.

istniejącej

rozbudowy

sieci

sieci

11

&:ą(3 -/- l §-!.t} l Ę


