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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
R.1 . Program zagospodarowania terenu

Skala 1:1000

PW

R.2. Wiata rowerowa trzymodułowa (stanowisko „A”) rzut / rzut sytuacyjny / przekrój A-A’ / przekrój B-B’

Skala 1:25/1:100

PW

R.3. Wiata rowerowa jednomodułowa (stanowisko „B”,”K”) rzut / rzut sytuacyjny / przekrój A-A’ / przekrój
B-B’

Skala 1:25/1:100

PW

R.4. Wiata rowerowa dwumodułowa (stanowisko „C”) rzut / rzut sytuacyjny / przekrój A-A’ / przekrój B-B’

Skala 1:25/1:100

PW

R.5. Wiata rowerowa jednomodułowa (stanowisko „D”„E”„G”„I”) rzut / rzut sytuacyjny / przekrój A-A’ /
przekrój B-B’

Skala 1:25/1:200

PW

R.6. Wiata rowerowa dwumodułowa (stanowisko „F”) rzut / rzut sytuacyjny / przekrój A-A’ / przekrój B-B’

Skala 1:25/1:200

PW

R.7. Wiata rowerowa dwumodułowa (stanowisko „H”) rzut / rzut sytuacyjny / przekrój A-A’ / przekrój B-B’

Skala 1:25/1:200

PW

R.8. Wiata rowerowa jednomodułowa (stanowisko „J”) rzut / rzut sytuacyjny/przekrój A-A’ / przekrój B-B’

Skala 1:25/1:200

PW

R.9. Usytuowanie siedzeń w układzie amfiteatralnym - rzut / rzut sytuacyjny / przerój A-A’, przekrój B-B’,
Ławka bez oparcia – rzut / przekroje / aksonometria

Skala
1:25/1:100/1:200

PW

R.10. Urządzenie rekreacyjne nr 1 - przekrój / Urządzenie rekreacyjne nr 2 - przekrój / rzut sytuacyjny

Skala 1:25/1:100

PW

R.11. Urządzenie rekreacyjne nr 3 - przekrój / Urządzenie rekreacyjne nr 8 - przekrój / rzut sytuacyjny

Skala 1:25/1:100

PW

R.12. Urządzenie rekreacyjne nr 4 - przekrój / Urządzenie rekreacyjne nr 5 - przekrój / rzut sytuacyjny

Skala 1:25/1:100

PW

R.13. Urządzenie rekreacyjne nr 6 - przekrój / Urządzenie rekreacyjne nr 7 - przekrój / rzut sytuacyjny

Skala 1:25/1:100

PW

R.14. Ławka z oparciem - rzut / sytuacja / przekrój / aksonometria,
Ławka bez oparcia - rzut / sytuacja / przekrój / aksonometria,
Kosz na śmieci - rzut / sytuacja / przekrój / aksonometria
R.15. Barierki rurowe za urządzeniami turystycznymi - przekrój / rzut / rzut sytuacyjny

Skala 1:20/1:250

PW

Skala 1:25//1:100

PW
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A. OPIS TECHNICZNY.
1. INFORMACJE OGÓLNE.
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA.
Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji,
pozwoleń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala
w Tworkach” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Obszarem prac objęto teren Mazowieckiego
Specjalistycznego Centrum Zdrowia usytuowanego na powierzchni ok. 54ha, zakres prac objętych niniejszym opracowaniem
wynosi 8,9 ha.
Teren opracowania zlokalizowany jest w Pruszkowie, przy ul. Partyzantów 2/4. Obszar opracowania znajduje się na działce
ewidencyjnej nr 199/6 obr. 25 wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A-1281 z dnia 02.01.1987r.

Ryc. 1. Lokalizacja terenu opracowania, ortofotomapa 2021. (źródło: geoportal.gov.pl)

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania są:
- Umowa zawarta w dniu 05.07.2021 z Inwestorem
- Opis Przedmiotu Zamówienia wg PZP
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- Wytyczne konserwatorskie pismo WN 5183.1.16.2021 WER
- Ustalenia i wytyczne sporządzone z Inwestorem na spotkaniu dnia 5.07.2021
- Mapa do celów projektowych
- Wizja w terenie
- Koncepcja rewitalizacji i modernizacji terenu wokół szpitala w Tworkach
- Aktualne normy i przepisy
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1.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Teren, na którym znajduje się Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia to rozległy obszar parkowo-leśny w
pobliżu rzeki Utraty w Pruszkowie. Potencjał oraz możliwości tego terenu są obecnie mocno niewykorzystane. Aby podnieść
standard oraz sposobność na zwiększenie aktywizacji i rehabilitacji pacjentów a także na polepszenie infrastruktury dla użytkowników szpitala i pobliskich mieszkańców odwiedzających to miejsce planuje się m. in. udostępnienie urządzeń rekreacyjnych do aktywności fizycznej wzdłuż alei leśnej.
Ze względu na dużą skalę obszaru, na którym znajduje się szpital zakres opracowania został objęty fragmentarycznie. Są to punktowe miejsca wskazane przez Inwestora w których należy usytuować elementy małej architektury takie jak
ławki, kosze na śmieci, wiaty rowerowe oraz ławki w układzie amfiteatralnym. W pobliżu tychże miejsc należy również wymienić słupy i oprawy oświetleniowe zgodnie z zamówieniem i wytycznymi konserwatorskimi.
W ramach zamówienia obszary takie jak główny ciąg komunikacyjny przy budynku administracji, pawilonu nr XI w
kierunku pawilonu VIIA oraz bliskie otocznie nowo projektowanych ławek w układzie amfiteatralnym- objęte będą rewitalizacją zieleni. Wzdłuż głównej alei planuje się nasadzenia zastępcze w zamian za usunięcia obumarłych egzemplarzy drzew. W
pobliżu ławek amfiteatralnych, przy ogrodzeniu z sąsiadującą nieopodal trakcją kolejową, projektuje się nowe nasadzenia
krzewów ozdobnych. Wszystko to podniesie jakość życia pacjentów oraz mieszkańców tego terenu a także podniesie wartość krajobrazową pobliskich nieruchomości.
ZAKRES PROJEKTOWY OBEJMUJE:
W zakresie rozbiórek:
- demontaż słupów oświetleniowych z oprawami,
- demontaż barierek,
- wycinka drzew,
W zakresie budowy małej architektury:
- ławki,
- kosze na śmieci,
- wiaty rowerowe,
- urządzenia turystyczne,
- montaż barierek,
W zakresie budowy nawierzchni:
- nawierzchnia mineralna przepuszczalna,
- nawierzchnia z kostki granitowej,
- nawierzchnia z kostki brukowej,
W zakresie elektryki:
- wymiana opraw, słupów,
- budowa wewnętrznego przyłącza elektrycznego wraz ze słupami oświetleniowymi,
W zakresie zieleni:
- nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych, roślin okrywowych, trawników
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1.3 ZALECENIA OGÓLNE.
Projekt wykonawczy należy rozpatrywać z Projektem Budowlanym!
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz ustaleniami z Inwestorem elementy małej architektury zostały ujednolicone z
już występującymi. Wiaty rowerowe rozmieszczone na terenie parku zaprojektowano modułowo w zależności od zapotrzebowania i możliwości lokalizacyjnych. Ich posadowienie zostało nawiązane do istniejących nawierzchni utwardzonych tak
aby nie kolidowały z instalacjami oraz były bezpieczne dla użytkowników. Ławki w układzie amfiteatralnym mają spełniać
miejsce spotkań dla odwiedzających, oraz studentów często gromadzących się w tym miejscu. Nawierzchnię pod tymi ławkami zaprojektowano z mineralnej nawierzchni przepuszczalnej. Wzdłuż alei leśnej zaproponowano urządzenia turystyczne
wraz z nawierzchnią z kostki brukowej szarej oraz czerwonej, nawiązującej do już występującej w tym miejscu.

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE.
2.1. ROZBIÓRKI:
- barierek
- słupów oświetleniowych betonowych z oprawami
- słupów oświetleniowych stalowych z oprawami
Należy rozebrać barierki rurowe zlokalizowane w alei leśnej, i dostosować je do nowoprojektowanych urządzeń turystycznych. Do demontażu są także słupy betonowe wraz z oprawami, oraz słupy stalowe wraz z oprawami.

2.2. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Stan zdrowotny większości drzew określono jako dobry. Występują jednak drzewa których stan zdrowotny został określony
jako średni i wskazane zostały czynności, które są w stanie go polepszyć. Zaleca się wykonanie przeglądu stanu drzew,
wykonaniu cięć sanitarnych (usunięciu posuszu gałęziowego oraz nadłamanych konarów). Drzewa o złym stanie zdrowotnym- ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa- zostały sklasyfikowane do koniecznej wycinki. Drzew wskazane do wycinki
oraz ich nasadzenia zastępcze zostały oznaczone na rys. Z.1 Z.2.

3. NAWIERZCHNIE
3.1. NAWIERZCHNIA MIENERALNA PRZEPUSZCZALNA
W części placyku z ławkami w układzie amfiteatralnym, projektuje się nawierzchnię mineralną przepuszczalną z
obrzeżem betonowym 6x25x100 cm. Do nowoprojektowanego placyku prowadzić będzie dojście w postaci chodnika o szerokości 1,5 m który łączyć będzie się z istniejącym chodnikiem od głównego wejścia. Całość ma powierzchnię 146 mkw.
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Konstrukcja nawierzchni mineralnej przepuszczalnej:
•

3 cm - nawierzchnia mineralna (frakcja 0-8mm)

•

5 cm - warstwa dynamiczna (frakcja 0-16mm)

•

12 cm - podbudowa z kruszywa łamanego (frakcja
0-31,5mm)

•

grunt rodzimy

Ryc. 2. Stylistyka projektowanej nawierzchni mineralnej przepuszczanej

3.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ.
Wzdłuż istniejącej alei leśnej projektuje się 8 zatoczek (dla urządzeń turystycznych) wykonanych z kostki betonowej
typu fala. Zatoczki, zgodnie z podziałem kolorystycznym istniejącej ścieżki- nawiązywać będą odpowiednio: po jednej stronie
kolor szary, po drugiej stronie kolor czerwony. Wymiary kostki brukowej: 6x11x22 cm.
Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej typu fala:
•

5 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

•

20 cm - kruszywo łamane 0-31,5mm zagęszczone
mechanicznie

•

Ryc. 3. Stylistyka projektowanej nawierzchni z kostki brukowej

15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

•

zagęszczony grunt rodzimy

Ryc. 4. Widok na istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej typu fala.
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3.3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ ŁUPANEJ.
Na terenie całego obszaru zostały punktowo zaprojektowane miejsca pod zadaszone wiaty rowerowe. Wszystkie stanowiska
projektuje się tak aby nawiązać do istniejących chodników. Podłoże wykonane będzie z kostki granitowej.
Konstrukcja nawierzchni:
• kostka granitowa łupana wym. 6/8
• 5cm - podsypka cementowo-piaskowa
• 15 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego
• grunt rodzimy
Ryc. 5. Stylistyka projektowanej nawierzchni z kostki granitowej łupanej.

4. MAŁA ARCHITEKTURA.
4.1. ŁAWKA Z OPARCIEM.
Na terenie szpitala projektuje się 14 szt. ławek z oparciem. Stylistyka ławek oraz ich kolor nawiązuje do już istnieją
cego wyposażenia terenu.
Wymiary:
Długość: 186 cm
Wysokość: 97,4 cm
Głębokość: 60 cm
Materiały:
Siedzisko – drewno iglaste impregnowane, kolor
orzech
Konstrukcja – żeliwo, kolor 7016

Ryc. 6. Stylistyka projektowanej ławki z oparciem.

4.2. ŁAWKA W UKŁADZIE AMFITEATRALNYM.
W lokalizacji ,,Pałacu nad Utratą” projektowane są ławki bez oparcia w układzie amfiteatralnym (9 szt.) – stylistyka
oraz kolor zgodne z wytycznymi konserwatorskimi. Moduł ławki został użyty także do stworzenia podwójnej ławki usytuowanej po łuku. Wymiary dwóch trapezowych ławek: górny wymiar: 180cm, dolny wymiar: 170 i górny wymiar: 170cm, dolny
wymiar:160cm.
Wymiary:
Długość: 180 cm
Wysokość:46 cm
Szerokość: 50 cm
Materiały:
Siedzisko – drewno iglaste, kolor orzech
Konstrukcja - stal nierdzewna, stal ocynkowana
Ryc. 7 i 8. Stylistyka projektowanej ławki.
(kolor 7016)
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4.3. KOSZ NA ŚMIECI.
Na terenie projektuje się kosze na śmieci z popielnicą–9 szt. Stylistyka koszy oraz ich kolor nawiązuje do projektowanych
ławek.
Wymiary:
Wysokość całkowita: 145 cm
Wysokość kosza: 50 cm
Średnica: 34 cm
Z wyjmowanym wkładem
Pojemność: 50 l
Materiały:
Blacha ocynkowana malowana proszkowo
Kolor: RAL 7016

Ryc. 9. Stylistyka projektowanego kosza na śmieci.

4.4. WIATA ROWEROWA.
Na terenie całego obszaru zostały punktowo zaprojektowane miejsca pod zadaszone wiaty rowerowe. Podstawowym modułem o wymiarze 2,1x2 m przyjmuje się miejsce na 4 rowery tj. dwa słupki do montażu. Usytuowanie tychże wiat
zostało oznaczone na rysunku R.1. literowo od „A” do „K”. Stylistyka zgodna z istniejącą wiatą oraz wytycznymi konserwatora.
Wymiary:
Długość: 210 cm
Głębokość: 200 cm
Wysokość w najniższym miejscu: 210 cm
Wysokość w najwyższym miejscu: 240 cm
Ilość miejsc na rowery przy zastosowaniu dwóch stojaków: 4
Materiały:
Konstrukcja: stal
Powłoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe
Kolor: RAL 7016
Wypełnienie dachu: poliwęglan komorowy (PC4 – odporny na
działanie czynników atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego)
Wypełnienie ścian: poliwęglan lity lub komorowy (PC4 – odporny na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego)
Montaż: do wbetonowania

Ryc. 10. Stylistyka projektowanej wiaty rowerowej.

Spis stanowisk:
- Stanowisko „A” trzymodułowe znajduje się przy budynku administracji.
- Stanowisko „B” jednomodułowe projektuje się między Pałacykiem nad Utratą a pawilonem nr II.
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- Stanowisko „C” dwumodułowe znajduje się między pawilonem XI i VIIA.
- Stanowisko „D” jednomodułowe znajduje się przy pawilonie VI.
- Stanowisko „E” jednomodułowe znajduje się między pawilonem VIIA a XII.
- Stanowisko „F” dwumodułowe znajduje się od strony wschodniej pawilonu nr III.
- Stanowisko „G” jednomodułowe znajduje się przy pawilonie Centrum Zdrowia Psychicznego.
- Stanowisko „H” dwumodułowe znajduje się między pawilonami nr VIIIA i VIIIB.
- Stanowisko „I” jednomodułowe znajduje się przy pawilonie nr XIV.
- Stanowisko „J” jednomodułowe znajduje się od frontu pawilonu nr XV.
- Stanowisko „K” jednomodułowe znajduje się przy Pałacyku nad Utratą.
Rozwiązania techniczne poszczególnych wiat zostały przedstawione na rys. R.2 – R.8.
Rozwiązania techniczne usytuowania siedzeń w układzie amfiteatralnym uwzględniającym ławki trapezowe zostały
przedstawione na rys. R.9
Rozwiązania techniczne ławek z oparciem, ławek bez oparcia oraz koszy zostały przedstawione na rys. R.14.

4.5. URZĄDZENIA TURYTYCZNE.
URZĄDZENIE 1
INFORMACJE TECHNICZNE
– rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
– wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
– pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
– nakładka żeliwna
– siedziska i oparcia ze stali
– uchwyty i rączki z polichlorku winylu
– łożyska typu zamkniętego, NSK
– stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
– beton: B30/B25
– połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
– wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
– maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg
– kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.

Ryc. 11. Stylistyka projektowanego urządzenia 1

13

"Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach"
realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza"
URZĄDZENIE 2
INFORMACJE TECHNICZNE
– rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
– wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
– pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
– nakładka żeliwna
– oparcia ze stali
– uchwyty i rączki z polichlorku winylu
– łożyska typu zamkniętego, NSK
– stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
– beton: B30/B25
– połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
– wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
– maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg
– kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.

Ryc. 12. Stylistyka projektowanego urządzenia 2

URZĄDZENIE 3
INFORMACJE TECHNICZNE
– rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
– wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
– pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
– nakładka żeliwna
– uchwyty i rączki z polichlorku winylu
– łożyska typu zamkniętego, NSK
– stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
– beton: B30/B25
– połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
– wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
– maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg
– kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.

Ryc. 13. Stylistyka projektowanego urządzenia 3

URZĄDZENIE 4
INFORMACJE TECHNICZNE
– rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
– wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
– pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
– nakładka żeliwna
– oparcia ze stali
– uchwyty i rączki z polichlorku winylu
– łożyska typu zamkniętego, NSK
– stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
– beton: B30/B25
– połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
– wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
– maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg
– kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.

Ryc. 14. Stylistyka projektowanego urządzenia 4
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URZĄDZENIE 5
INFORMACJE TECHNICZNE
– rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
– wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
– pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
– nakładka żeliwna
– siedziska i oparcia ze stali
– uchwyty i rączki z polichlorku winylu
– łożyska typu zamkniętego, NSK
– stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
– beton: B30/B25
– połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
– wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
– maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg
– kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.

Ryc. 15. Stylistyka projektowanego urządzenia 5

URZĄDZENIE 6
INFORMACJE TECHNICZNE
– rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
– wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
– pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
– nakładka żeliwna
– siedziska i oparcia ze stali
– uchwyty i rączki z polichlorku winylu
– łożyska typu zamkniętego, NSK
– stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
– beton: B30/B25
– połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
– wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
– maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg
– kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.
Ryc. 16. Stylistyka projektowanego urządzenia 6
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URZĄDZENIE 7
INFORMACJE TECHNICZNE
– rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
– wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
– pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
– nakładka żeliwna
– oparcia ze stali
– uchwyty i rączki z polichlorku winylu
– łożyska typu zamkniętego, NSK
– stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
– beton: B30/B25
– połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
– wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
– maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg
– kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.

Ryc. 17. Stylistyka projektowanego urządzenia 7

URZĄDZENIE 8
INFORMACJE TECHNICZNE
– rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm (pylon), śr. 140 x 3,6
mm (słup)
– wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
– pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
– nakładka żeliwna
– uchwyty i rączki z polichlorku winylu
– łożyska typu zamkniętego, NSK
– stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
– beton: B30/B25
– połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
– wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
– maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg
– kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.
– Urządzenie spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PNEN 957-1:2006, PN-EN 1090

Ryc. 18. Stylistyka projektowanego urządzenia 8

Rozwiązania techniczne poszczególnych urządzeń zostały przedstawione na rys. R.10 – R.13.
Rozwiązania techniczne ponownego montażu barierek rurowych za urządzeniami zostały przedstawione na rys.
R.15.
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Wszystkie powyższe elementy powinny posiadać identyfikacje Budżetu Obywatelskiego Mazowsza oraz
logo Marki Mazowsze w formie naklejki o wymiarze 5x10cm, odpornej na warunki atmosferyczne.

Ryc. 19. Stylistyka naklejki identyfikacyjnej

3. UWAGI WYKONAWCZE I KOŃCOWE
Przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego z
uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz praw osób trzecich.
Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” przy zachowaniu obowiązujących
przepisów BHP.
Projektant dokumentacji projektowej nie bierze odpowiedzialności za nieujawnione i niezidentyfikowane uzbrojenie
terenu tj. podziemne sieci.
W obrębie istniejącego uzbrojenia terenu prace ziemne powinny zostać wykonywane ręcznie.
Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami poszczególnych gestorów.

Opracował:
mgr. inż. arch. Andrzej Małek
St-502/84
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FAZA:
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Zagospodarowanie terenu
Rzut

DATA:

10/2021

PODPIS:

St-502/84
-

SKALA:
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NUMER RYSUNKU:

R.1

REWIZJA:

0

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
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podsypka piaskowa 5cm
grunt rodzimy
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nawierzchnia

1.9
podsypka 3-5 cm
grys 2/8mm mieszanka cement-piask 1:4

Kątownik LR 35x35x4 mm
L= 150mm
fundament C25/30, niezbrojony 40x40x80cm
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

WIATA ROWEROWA DWUMODUŁOWA - STANOWISKO "C"
Rzut

skala 1:25
4.6

2.

0

2.
1

2.1

1

0.8

0.8

1.3

wiata rowerowa
jedno modułowa
2,1 x 2,0 m

0.5

2.
1

1.0

2.0

0.
0

8

0.5

4.

2.
1

0.2

5.
1

4.4

4.
3

2.1

0.2

A

stojak na rowery
montaż na kołki rozporowe min. ø 12
śruba z łbem sześciokątnym

4.1
4.0

C

B

B
1%

16
.1

1%

1.8

obrzeże granitowe
8x30x100cm

nawiązanie do
istniejącej
nawierzchni

A

Rzut sytuacyjny - stanowisko "C"

skala 1:100

Przekrój B-B'
skala 1:25

Przekrój A-A'
skala 1:25
2.4
2.0

2,40

4.1

2.1

2.1

2,10

wypełnienie
poliwęglan komorowy PC4

2.1

2.4

wiata rowerowa
jedno modułowa x2szt

0.9

stojak na rowery
montaż na kołki rozporowe min. ø 12
śruba z łbem sześciokątnym

1.9

istniejące
obrzeże

+- 0,00

1%

0.3

0.3

1%

0.8

0.8

-0,45

-0,93
-1,13
PROJEKTANT:

0.2

istniejąca
nawierzchnia

1.9

0.2

2.0

2.0

GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o.
ul. Ciołka 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl

0.2
ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ

kostka granitowa 8x8

Kątownik LR 35x35x4 mm
L= 150mm

obrzeże granitowe
8x30x100cm

podsypka 3-5 cm
grys 2/8mm mieszanka cement-piask 1:4

fundament C25/30, niezbrojony 40x40x80cm

ława betonowa C12/15
podsypka piaskowa 5cm
grunt rodzimy

podbudowa 15-20 cm
kruszywo łamane 0/31,5mm

podbudowa 15-20 cm
kruszywo łamane 0/31,5mm

grunt rodzimy

grunt rodzimy

kostka granitowa 8x8
podsypka 3-5 cm
grys 2/8mm mieszanka cement-piask 1:4
Kątownik LR 35x35x4 mm
L= 150mm

fundament C25/30,
niezbrojony 40x40x80cm

podbudowa 15-20 cm
kruszywo łamane 0/31,5mm

podbudowa 15-20 cm
kruszywo łamane 0/31,5mm

grunt rodzimy

grunt rodzimy

INWESTOR:

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

obrzeże granitowe 8x30x100cm

ADRES:

UL. Partyzantów 2/4,05-802 Pruszków

ława betonowa C12/15
podsypka piaskowa 5cm
grunt rodzimy

PROJEKT:

nr dz. ew.: 199/6 obręb: 25
TYTUŁ:

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:

PROJEKTANT

NR. UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Andrzej Małek

OPRACOWUJĄCY

inż. arch. kraj. Mariusz Naumienko
NR PROJEKTU:

FAZA:

PW

232

DATA:

10/2021

PODPIS:

St-502/84
SKALA:

1:25/1:100

NUMER RYSUNKU:

R.4

REWIZJA:

0

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

