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OPIS OKRE LAJ CY USYTUOWANIE OBIEKTÓW
MA EJ ARCHITEKTURY – PLACU ZABAW

1. Istniej cy stan zagospodarowania terenu dzia ki.
1.1. Istniej ca zabudowa terenu dzia ki:
-dzia ka obj ta opracowaniem jest cz
ry oraz wiat ,

ciowo zabudowana ju obiektami ma ej architektu-

-dzia ka posiada bezpo redni dost p do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltem, która jest drog powiatow ,
-dzia ka, obj ta zakresem opracowania „budowy obiektów ma ej architektury w miejscu
publicznym – placu zabaw” aktualnie jest w cz ci zagospodarowana oraz w cz ci zabudowana, a projektowane obiekty b
pe ni uzupe nienie funkcji rekreacyjnej.
1.2. Istniej ce uzbrojenie dzia ki:
-na terenie dzia ki nie wyst puje infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna znajdusi natomiast nasadzenia drzew, które nie koliduj z projektowanymi obiektami.
2. Projektowane zagospodarowanie terenu dzia ki.
2.1. Budynki i budowle:
-na terenie obj tym opracowaniem poza projektowanymi obiektami ma ej architektury, aktualnie nie planuje si innych budynków i budowli.
2.2. Wykaz projektowanych obiektów ma ej architektury:
-kó ko i krzy yk – 1 kpl.
-sze ciok t linowy – 1 kpl.
-hu tawka wa ka – 1 kpl.
2.3. Infrastruktura techniczna:
-nie projektuje si nowej infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej oraz dodatkowego utwardzania powierzchni terenu dzia ki.
3. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i po ony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej oraz poza strefami ochrony w zakresie rodowiska,
przyrody i krajobrazu.
4. Teren inwestycji nie znajduje si w granicach terenu górniczego oraz terenu nara onego na niebezpiecze stwo powodzi i zagro
osuwaniem si mas ziemnych.
5. Na terenie inwestycji nie wyst puj oraz nie przewiduje si adnych zagro
dla
rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników projektowanych obiektów ma ej
architektury.

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsi wzi mocych znacz co oddzia ywa na rodowisko nie zalicza przedmiotowej inwestycji do
przedsi wzi mog cych zawsze lub potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko.
6. Inne dane wynikaj ce ze specyfiki i charakteru inwestycji.
6.1. Lokalizacja terenu dzia ki :
-teren obj ty opracowaniem po ony jest w miejscowo ci To cze, gmina Turo Ko cielna i znajduje si on w s siedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej.
6.2. Ukszta towanie terenu dzia ki :
-teren posiada naturalnie ukszta towan ró nic wysoko ciow , która w wyniku realizacji
inwestycji nie ulegnie zmianie,
-planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniej cych stosunków wodnych w tym rejonie, poniewa kierunek sp ywu wód powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a wykonane wykopy zostan zasypane z zachowaniem dotychczasowych rz dnych terenu.
6.3. Inwestycj zaprojektowano w sposób, który nie przewiduje konieczno ci wycinki
drzew, krzewów oraz wyburze kubaturowych i przebudowy istniej cej infrastruktury.
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OPIS TECHNICZNY OKRE LAJ CY RODZAJ I CHARAKTERYSTYK
MA EJ ARCHITEKTURY – PLACU ZABAW

1.

Za

OBIEKTÓW

enia ogólne:

Wszystkie obiekty ma ej architektury nale y zrealizowa zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz normami w tym zakresie. U yte materia y i wyroby musz posiada deklaracje
zgodno ci - dokumenty potwierdzaj ce ich zgodno z obowi zuj cymi normami.
1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektów obj tych zakresem opracowania.
Obiekty ma ej architektury dostosowano do wystroju oraz architektury regionalnej i lokalnych tradycji, poprzez zastosowanie odpowiednich materia ów oraz ich kolorystyki.
Funkcj obiektów ma ej architektury – placu zabaw jest zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych na terenie gminy.
Poprzez zastosowanie materia ów tradycyjnych (posiadaj cych aprobaty techniczne) oraz
wykorzystanie istniej cej infrastruktury technicznej spe nione zostan wymagania, o których mowa w art. 5, ust. 1 - Ustawy Prawo Budowlane.
2.

Podstawowe dane charakteryzuj ce obiekty ma ej architektury.

2.1.

Kó ko i krzy yk
o strefie bezpiecze stwa 3,75m x 2,20m – 1 kpl.

2.2.

Sze ciok t linowy
o strefie bezpiecze stwa 6,40m x 6,40m – 1 kpl.

2.3.

Hu tawka wa ka
o strefie bezpiecze stwa 6,00m x 3,50m – 1 kpl.

3.

Informacje dodatkowe.
Wszystkie elementy drewniane nale y zabezpieczy odpowiednimi impregnatami
chroni cymi je przed dzia aniem warunków atmosferycznych (ochrona przed korozj biologiczn ).
Wszystkie u yte elementy metalowe nale y zabezpieczy na dzia anie warunków
atmosferycznych (stosowa elementy metalowe ocynkowane).
Wszystkie elementy drewniane maja by wyszlifowane bez ostrych kraw dzi.
Wszystkie stosowane czniki: ruby, kotwy powinny by ocynkowane.
Wszystkie wykorzystane materia y, substancje zabezpieczaj ce, czniki i pozosta e
po czenia wykorzystywane przy produkcji i monta u musz posiada wymagane
dopuszczenia i atesty jako produkty ekologiczne.
Wykorzystane materia y powinny by przyjazne dla rodowiska i nadawa si do
ponownego u ycia (recycling) lub odzysku energii (np. spalanie drewna).

3.1.

Monta .

Monta nale y wykona zgodnie z normami bezpiecze stwa i sztuk budowlan .
Elementy poszczególnego wyposa enia dostarcza nale y w elementach na plac budowy,
skr ca na miejscu, mocowa w gruncie za pomoc metalowych kotew posadowionych w
gruncie i zalewanych betonem klasy C16/20 [B20].
Przed rozpocz ciem robót ziemnych nale y zdj i sha dowa humus, który wykorzysta
do zagospodarowania dzia ki.
4.

Wp yw obiektów ma ej architektury na istniej cy drzewostan, powierzchni
ziemi, gleb , wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekty ma ej architektury z uwagi na ma wysoko nie b
powodowa y wi kszego
zacienienia otoczenia, a ich posadowienie nie naruszy uk adu korzeniowego drzew.
Obiekty tworz c ca
funkcjonaln , nie wprowadz szczególnych zak óce ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
Charakter u ytkowy obiektów ma ej architektury pozwoli na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dzia ki poza powierzchni zabudowy. Projektowane zagospodarowanie
oraz jego cel w znaczny sposób obni y ,,dzikie’’ u ytkowanie terenów w tym rejonie gminy, a co za tym idzie w znaczny sposób zmniejszy degradacj rodowiska naturalnego.
5. Przyj te w opracowaniu rozwi zania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuj wp yw negatywny na rodowisko przyrodnicze.
Projektowane obiekty ma ej architektury oraz ich lokalizacja nie naruszaj interesu osób
trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
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