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1. Część opisowa projektu zagospodarowania działki
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym
tworzących zintegrowany zespół obiektów służących zabawie i odpoczynku dla dzieci
składający się z:
 zintegrowanego zestawu zabawowego składającego się z połączonych trwale ze
sobą elementów, w szczególności (pełny zestaw obrazują odrębne rysunki):
o fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych wraz z kotwami,
o drewnianych tworzących konstrukcję zasadniczą zestawu,
o pochylni i podestów;
o drewnianych i stalowych barierek;
o wieży z zadaszeniem i zjeżdżalni;
o niskiej ścianki wspinaczkowej;
o podestu na linkach;
o połączonych z barierkami i konstrukcją tablic edukacyjnych, zabawowych i
służących do rozwoju zmysłów;
o tablicy z regulaminem placu zabaw;
 zintegrowanej huśtawki typu „orle gniazdo”;
 zintegrowanej piaskownicy na konstrukcji podwyższającej do poziomu
dostępności dla dzieci niepełnosprawnych;
 śmietnika;
 trzech tradycyjnych ławek parkowych, w szczególności dla osób pilnujących;
w miejscowości Kietrz, przy ul. Głowackiego, na działce ewidencyjnej nr 438/34, obręb
ewidencyjny Kietrz, powiat głubczycki.
Ze względu na wielkość inwestycji nie ma potrzeby ustalania kolejności realizacji innych
obiektów budowlanych.
Podstawy prawne opracowania:
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2019r.,
poz. 1186 wraz ze zmianami), w szczególności art. 30 ust. 1 pkt 4 – konieczność
dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę –
budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 do zastosowania przez analogię: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 wraz ze zmianami);
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity, Dz. U. z 2019r., poz. 1065 wraz ze zmianami).
Podstawy formalne opracowania:
 Umowa z inwestorem;
 Obowiązujące akty prawne.
Definicje prawne:
a) art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – przez obiekt budowlany należy rozumieć
budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
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b) art. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane – przez obiekt małej architektury należy
rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności:
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
Inwestor: Gmina Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.
2. Istniejący stan zagospodarowania działki, opis projektowanych zmian, rozbiórki,
obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania.
Istniejący stan zagospodarowania.
Przedmiotowa działka nr 438/34 nie jest zabudowana budynkami i innymi obiektami małej
architektury. Na działce wysypana jest jedynie niewielka ilość piasku w zagłębieniu służąca
jako piaskownica. Wobec braku zabudowań nie ma potrzeby określania rozbiórek obiektów
oraz opisywania istniejących obiektów na działce przeznaczonych do dalszego użytkowania.
Obecnie cała działka stanowi teren zielony z przebiegającym przez środek chodnikiem z
płytek betonowych.
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Projektowe zmiany zagospodarowania.
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu związane są bezpośrednio z budową obiektów
małej architektury w miejscu publicznym
Rozbiórki – brak.
Obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania – brak.
3. Projektowane zagospodarowanie działki.
Zasadnicze zagospodarowanie działki – inwestor planuje zagospodarować teren
obiektami tworzącymi zintegrowany zespół obiektów służących zabawie i odpoczynku dla
dzieci (plac zabaw) – zagospodarowanie zgodnie z załączoną mapą zasadniczą i
opracowaniem.
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - brak
Układ komunikacyjny – inwestycja nie wprowadza zmian w układzie komunikacyjnym
działki, w szczególności nie wprowadza zmian w istniejącym na działce chodniku; obiekty
małej architektury zlokalizowane są poza pasem dróg. Przedmiotowa działka położona jest w
centralnej części zabudowy kilkoma budynkami wielorodzinnymi, w szczególności otoczona
jest czterema budynkami w znacznej odległości tworzących swoisty klimat i przestrzeń do
budowy placu zabaw.
Parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu
zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę – dla przedmiotowej inwestycji brak
konieczności ustalania określonych parametrów.
Ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części
rysunkowej projektu zagospodarowania działki – na części terenu przeznaczonego pod
budowę obiektów małej architektury nie ma zieleni.
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki.
Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej:
a) powierzchnia całkowita działki nr 438/34 – 1795 m2;
b) powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych – brak,
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c) powierzchnia zabudowy projektowana mierzona przy nawierzchni dla
największego obiektu zabawowego – ok. 26-27m2,
d) całkowita powierzchnia bezpieczna – 168m2 (pominięto wielkość słupów
elementów), w tym 17m2 bezpiecznej nawierzchni EPDM+SBR;
e) powierzchnia istniejącego chodnika – 62m2;
f) powierzchnia biologicznie czynna – 1795 - (168 + 62) = 1565m2 co stanowi
87% powierzchni całej działki.
5. Dane informujące czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt
budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na
mocy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka ewidencyjna nr 438/34, na której planowana jest inwestycja nie jest wpisana do
rejestru zabytków Województwa Opolskiego oraz nie znajdują się na niej stanowiska
archeologiczne wpisane do rejestru zabytków. Teren inwestycji nie jest wpisany do ewidencji
zabytków.
Na terenie inwestycji obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, jednakże teren inwestycji nie podlega ochronie na mocy ustaleń tego planu –
teren działki nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej.
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.
Działka ewidencyjna nr 438/34, jak i otaczający działkę tren nie jest położony w granicach
terenu górniczego.
7. Dane i informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego
obiektu budowlanego i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrębnymi.
Inwestycja nie będzie stwarzać zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników drogi oraz użytkowników działek sąsiednich. Działki sąsiednie nie będą
zagrożone spływem wód opadowych i roztopowych z projektowanego terenu ze względu na
brak zmian niwelet terenu w związku z budową.
Po przeprowadzeniu analizy zapisów aktów prawnych należy stwierdzić, iż obszar
odziaływania planowego do realizacji obiektu mieści się w całości na działce nr 438/34, na
której został zaprojektowany.
Na terenie działki nie występują istniejące zagrożenia dla środowiska.
W trakcie prowadzenia prac przewiduje się: nieznaczne zanieczyszczenie powietrza
spalinami urządzeń budowlanych, zapylenie powietrza kurzem podniesionym podczas prac
oraz wywołane ruchem pojazdów. Inwestycja w czasie realizacji będzie miała marginalny lub
nie będzie miała w ogóle wpływu na środowisko po wykonaniu. Nie przewiduje się żadnego
zagrożenia dla zdrowia użytkowników drogi i obiektu oraz dla jego otoczenia. W czasie
prowadzenia robót należy zminimalizować zagrożenie dla higieny, zdrowia i życia
użytkowników przedmiotowej działki oraz otoczenia poprzez stosowanie ogólnych informacji
o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz bezpieczeństwie i higienie pracy.
Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje się żadnego zagrożenia dla środowiska.
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8. Inne konieczne dane wynikające ze
skomplikowania obiektu budowlanego.

specyfiki,

charakteru

i

stopnia

Ocena w zakresie zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Kietrza – uchwała Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z
dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz, ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2017r., poz. 1925 – oznaczenie
25MWU.
Na podstawie § 4 ust. 2 planu miejscowego ustalono przeznaczenie terenu:
 podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa wielorodzinna:
o mieszkaniowa wielorodzinna;
o usługowa nieuciążliwa, w tym użyteczności publicznej;
 uzupełniające:
o zabudowa zamieszkania zbiorowego taka jak hotel, schronisko turystyczne,
dom rencistów;
o zabudowa towarzysząca – garaże, budynki gospodarcze,
o sport i rekreacja – obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz nie wprowadzają
wyraźnego zakazu lokalizowania obiektów małej architektury w miejscach publicznych w
tym nie wprowadzają wyraźnego zakazu lokalizowania takich obiektów. Należy przy tym
wskazać, iż ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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(tekst jednolity, Dz. U. z 2018r., poz. 1945 wraz z późn. zm) jako akt prawa wyższego rzędu w
stosunku do planu miejscowego w art. 37a ustala odrębne zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, w tym rodzaje materiałów z których mogą być wykonane
wskazując na określenie tych zasad i warunków w formie uchwały właściwej miejscowo rady
miejskiej, która stanowiłaby akt prawa miejscowego.
Rada Miejska w Kietrzu nie podejmowała odrębnych uchwał, ustalających zasady i
warunki sytuowania obiektów małej architektury na terenie całej gminy.
Wobec braku zakazu lokalizowania obiektów małej architektury na całym terenie
objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lokalizację obiektów należy
uznać za zgodną z planem.
Prosta forma, nieduże wymiary obiektu, specyfika, sposób użytkowania nie dają
podstaw do podania innych koniecznych danych.
Ocena zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity, Dz. U. z 2019r., poz. 1065 wraz ze zmianami):
1. § 19 ust. 1 – odległość placu zabaw od stanowisk postojowych – wszystkie odległości
są spełnione, nawet przy założeniu zlokalizowania parkingu powyżej 60 stanowisk
postojowych, odległość placu zabaw jest większa niż 20m od najbliżej położonego
miejsca postojowego;
2. § 23 ust. 1 pkt 3 – w pobliżu placu zabaw nie istnieją miejsca do gromadzenia
odpadów stałych, w szczególności odległość jest większa niż 10m;
3. § 40 ust. 1 – budowa placu zabaw wpisuje się we wspomniany paragraf spełniając
jego założenia, w tym w szczególności założenia dotyczące dostępności dla osób
niepełnosprawnych;
4. § 40 ust. 2 – lokalizację placu zabaw zaprojektowano z uwzględnieniem jego
odpowiedniego nasłonecznienia, które po przeprowadzeniu pomiarów przekracza 4
godziny liczone w dniach równonocy, w godzinach od 1000 do 1600, co dodatkowo
spełnia dopuszczenie nasłonecznienia placu zabaw w zabudowie śródmiejskiej przez
dwie godziny
5. § 40 ust. 3 – najmniejsza odległość elementu placu zabaw, tj. zestawu zabawowego od
budynku mieszkalnego wielorodzinnego i jego okien zlokalizowanych w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest nie mniejsza niż 20m, przy
założeniu, iż odległość ta ma wynosić 10m, warunek został spełniony;
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5. Szczegółowy opis i wytyczne wykonania.
I.

Zintegrowany zestaw zabawowy, jako obiekt małej architektury powinno składać się z
następujących elementów trwale powiązanych z podłożem oraz ze sobą:
1. fundament monolityczny (przygotowany na miejscu inwestycji) lub prefabrykowany
w postaci stóp fundamentowych w kształcie prostopadłościanu z betonu o klasie co
najmniej C12/15:


o minimalnych wymiarach: długość i szerokość nie mniej niż 40cm,



zagłębienie nie mniej niż 100cm poniżej poziomu nawierzchni,



poziom górny fundamentu równy lub poniżej dolnemu poziomowi nawierzchni
bezpiecznej



„wtopienie” w fundament stalowych, ocynkowanych kotew;



ilość stóp fundamentowych – określona przez producenta;



układ elementów zgodnie z rysunkiem;

2. elementy z drewna:


o zaokrąglonych krawędziach;



drewno bezrdzeniowe lite impregnowane i malowane;



zabezpieczone co najmniej dwuetapowo: na surowe drewno impregnat ochronnogruntujący i impregnat w kolorze zbliżonym do „palisander”, użyte zabezpieczenie
musi spełniać wymagania stosowania na drewno narażone na całoroczne warunki
atmosferyczne;



słupy o wymiarach w przekroju 120x120mm;



minimalna klasa drewna – C20;



wszystkie połączenia śrubowe za pomocą śrub ocynkowanych, a ich wystające
elementy zabezpieczone zaślepkami z tworzywa lub zlicowane z powierzchnią
drewna;
3. inne elementy:


urządzenie wykonane zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami;



zadaszenie z tworzywa HDPE;



wszelkie elementy stalowe ze stali nierdzewnej;

4. inne informacje: pole strefy bezpieczeństwa – zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu, nie mniej niż w odpowiednich polskich normach.
Po uzgodnieniu z inwestorem i przedstawieniu odpowiednich dokumentów dopuszczających
zestaw i materiały przez producenta dopuszcza się zastosowanie całego zestawu w stanie
wytworzonym przez producenta.
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Rys. nr 1. Wygląd i kolorystyka zestawu zabawowego.
II.

Huśtawka integracyjna.
1. Podstawowe parametry:
 fundament monolityczny (przygotowany na miejscu inwestycji) lub
prefabrykowany w postaci stóp fundamentowych – 4 szt. – w kształcie
prostopadłościanu z betonu o klasie co najmniej C12/15 lub kotwy wiercone
metalowe, ocynkowane na głębokość co najmniej 80cm, umożliwiające
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz zapewniające ochronę przed
warunkami atmosferycznymi; ilość kotew co najmniej 4szt;
 producent może podać inne warunki, urządzenia i materiały zastosowane do
zakotwienia huśtawki w gruncie, przy czym należy zastosować wyłącznie stal
nierdzewną w tym łańcuchy na których zawiśnie siedzisko;
 zawiesia łożyskowane;
 siedzisko atestowane;
 konstrukcja słupów stal nierdzewna lub drewno bezrdzeniowe lite impregnowane i
malowane;
 wszystkie połączenia śrubowe za pomocą śrub ocynkowanych, a ich wystające
elementy zabezpieczone zaślepkami z tworzywa;
 strefa bezpieczna o wymiarach określonych na projekcie zagospodarowania terenu,
jednakże nie mniejsza niż określona w odpowiednich polskich normach.
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Rys. nr 2. Przykładowy wygląd tablicy informacyjnej.
III.

Zintegrowana piaskownica.

Podstawowe parametry piaskownicy:
 wymiar podstawowy – 1,20x1,20m;
 strefa bezpieczna o wymiarach określonych na projekcie zagospodarowania terenu,
jednakże nie mniejsza niż określona w odpowiednich polskich normach, przyjęto
4,20x4,20m;
 słupy nośne o przekroju okrągłym o średnicy nie mniejszej niż 100mm z drewna
klejonego i bezrdzeniowego zabezpieczona co najmniej dwuetapowo: na surowe
drewno impregnat ochronno-gruntujący i impregnat w kolorze zbliżonym do
„palisander”, użyte zabezpieczenie musi spełniać wymagania stosowania na drewno
narażone na całoroczne warunki atmosferyczne;
 dno piaskownicy z desek lub płyt HDPE umożliwiające odpływ wody opadowej,
 stolik piaskownicy z płyt HDPE
 w przypadku bezpośredniego ułożenia słupów w gruncie belki muszą być
zaimpregnowane ciśnieniowo;
 w przypadku kotew w ilości odpowiadającej ilości słupów – kotwy gwintowane i
ocynkowane;
 wszystkie połączenia śrubowe za pomocą śrub ocynkowanych, a ich wystające
elementy zabezpieczone zaślepkami z tworzywa lub zlicowane z powierzchnią
drewna.
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Rys. nr 3. Przykładowy wygląd piaskownicy na podwyższeniu.
IV.

Nawierzchnie bezpieczne.

Miejsce wokół elementów zabawowych i pod nimi powinno być zabezpieczone przed
upadkiem w postaci nawierzchni bezpiecznych, zgodnych z PN-EN 1176:
 nawierzchnia z materiałów sypkich zgodnie z projektem zagospodarowania terenu –
piasek płukany o uziarnieniu 0,25mm do 3mm pozbawiony całkowicie frakcji
pylących lub żwir o uziarnieniu od 2mm do 8mm, grubość nawierzchni nie mniej niż
30cm
 nawierzchnia z innych materiałów w miejscu zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu, nawierzchnia poliretanowa, elastyczna, antypoślizgowa o grubości 4cm,
zastosowana dla współczynnika HIC 1,5m (Head Injury Criterion);
 podbudowa zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni.
V.

Śmietnik.

Parametry śmietnika:
 konstrukcja kosza stalowa malowana proszkowo wraz z odchylanym daszkiem nad
pojemnikiem;
 obudowa drewniana z desek zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi;
 wkład kosza – blacha ocynkowana, malowana proszkowo z popielnicą;
 minimalne wymiary wkładu kosza: średnica – 30cm, wysokość – 50cm, objętość
wkładu nie mniejsza niż 35 litrów.
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Rys. nr 4. Przykładowy wygląd śmietnika.
VI.

Ławki parkowe.

Ławki parkowe o podstawowych parametrach:
 konstrukcja nośna malowana proszkowo odlewana lub z rur;
 siedzisko z desek o grubości 45mm;
 długość całkowita ok 175cm;
 wysokość siedziska ok. 43cm, głębokość siedziska ok. 40cm;
 trwałe połącznie z gruntem, np. za pomocą leżących krawężników.

Rys. nr 4. Przykładowy wygląd ławki.

16

6. Oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie z izby
projektantów.
Weronika Białas
ul. Szkolna 2/1
Nasiedle
48-130 Kietrz

Kietrz, sierpień 2019r.

386/76
……………………….

nr ewid. uprawn.

OPL/BO/1789/02
……………………………………..

nr członkowski izby

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlanego (tekst jednolity,
Dz. U. z 2018r., poz. 1202 wraz ze zmianami)
oświadczam, że projekt zagospodarowania dla inwestycji polegającej na:
budowie placu zabaw złożonego z integracyjnych elementów zabawowych i odpoczynku,
na działce ewidencyjnej nr 438/34 w miejscowości Kietrz przy ul. Głowackiego
dla inwestora,
Gminy Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
sporządzony w sierpniu 2019 roku został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Projektant

Weronika Białas

/podpis i pieczęć projektanta/
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