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I. OGÓLNY OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Zadanie obejmuje urządzanie terenów rekreacyjnych we wsi Żużela, na działkach nr 712 i 

713/4. 

Powierzchnia terenu objętego zagospodarowanie wynosi 4 023,00 m2. 

Teren, na którym mają powstać tereny rekreacyjne był w przeszłości zabudowany 

budynkiem mieszkalnym i stodołą. Budynki te zostały wyburzone, a gruz został 

zdeponowany na tym terenie i częściowo przykryty warstwą ziemi.   

Podstawą zagospodarowania terenu jest „Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego” 

autorstwa Zakładu Urządzania Terenów Zielonych FLOR-BUD Sp. z o.o. z Opola, oraz 

projekt budowlany budowy wiat: rekreacyjnej i wystawienniczej wraz z murkami 

gabionowymi – urządzenie terenów rekreacyjnych we wsi Żużela autorstwa Usług 

budowlanych z zakresu projektowania i nadzorowania Adam Nossol 

W związku z dokonaną analizą – do pierwotnego projektu wprowadzono pewne zmiany, 

wpływające na obniżenie kosztów niektórych elementów, atrakcyjność ogródka 

jordanowskiego oraz na zwiększenia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji drewnianej 

wiat. 

 

Wprowadzone zmiany do pierwotnej dokumentacji obejmują: 

 

1. Betonowe murki ochronne typu „fala”. 

Projekt przewidywał wykonanie murków spełniających funkcję ochronną przed 

wiatrem oraz optyczne wydzielenie obszaru terenu rekreacyjnego.  

Murki te były zaprojektowane jako betonowe, w kształcie fali o całkowitej wysokości 

200 cm (z tego 80 cm zagłębienia w gruncie). Ze względu na dużą pracochłonność ich 

wykonania  zastąpiono murki betonowe tzw. murkami gabionowymi wypełnionymi 

kamieniem, a w miejscu ustawienia ławek przewiduje się dodatkowe utwardzenie z 

kostki betonowej. Lokalizację murków przedstawia „Projekt zagospodarowania 

terenu” autorstwa mgr inż. arch. Adama Nossola oraz dokument: „Zmiany w stosunku 

do pierwotnego projektu zagospodarowania terenu autorstwa Z.U.T.Z. FLOR-BUD 

Sp. z o.o. z Opola”. 

 

2. Wiaty nr 1 i nr 2  

Projekt przewidywał wykonanie dwóch wiat (jedna rekreacyjna, a druga 

wystawiennicza). 
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Każda z tych wiat miała się składać z dwóch altan, zakupionych jako gotowe 

konstrukcje o powierzchni od 30-35 m2.  Ze względu na wykonanie tego typu 

konstrukcji z elementów stosunkowo wiotkich, nietrwałych materiałowo i dodatkowo 

podatnych na zniszczenie przez wiatry postanowiono zastąpić je pojedynczymi 

wiatami w konstrukcji drewnianej typu ciesielskiego o wymiarach 6,00 x 8,00 m (48 

m2) każda. 

W tym celu zlecono wykonanie odpowiedniego projektu budowlanego oraz uzyskano 

pozwolenie na budowę. 

W związku z tym, że wiaty te są mniejsze przewidziano zwiększenie długości 

chodników, które mają być przedłużone do zaprojektowanych wiat. 

 

3. Elementy wyposażenia terenów rekreacyjnych i ogródka. 

a) ławki: projekt przewidywał ławki bez oparć, których korzystanie przy 

długotrwałym odpoczynku mogło być uciążliwe i niewygodne, w związku z czym 

zastąpiono je ławkami z oparciem; 

b) ławki ze stojakami na rowery: projekt przewidywał montaż dwóch ławek 

drewnianych z odpowiednimi wcięciami, zapewniającymi możliwość 

„parkowania”  w nich rowerów. 

Mając złe doświadczenie z tego typu konstrukcjami drewnianymi i negatywnym 

wpływem opadów atmosferycznych na ich trwałość, zrezygnowano z nich, a w 

ich miejsce zostaną zamontowane na miejscu wyznaczonym pod postój 

samochodów stojaki na rowery, wykonanych ze stali ocynkowanej. Inwestor 

zakupił już stojaki na rowery, w związku z czym ich dostawa i montaż nie 

wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy. 

c) wyposażenie altany biesiadnej: projekt przewidywał wykonanie dwóch 

kompletów stołów i ław ze stali malowanej proszkowo i drewna, wg. 

indywidualnego projektu. Ze względu na wyskoki koszt ich wykonania, 

zdecydowano się na zakup 3 kompletów ławostołów. Inwestor zakupił już 

ławostoły, w związku z czym ich dostawa i montaż nie wchodzi w zakres 

obowiązków Wykonawcy. 

d) huśtawki „wagowe”: projekt przewidywał montaż huśtawki sprężynowej 

czteroosobowej o konstrukcji drewnianej. W miejsce tego proponuje się huśtawkę 

dwuosobową, znacznie trwalszą, w całości metalową. 
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e) zestawy zabawowe: projekt przewidywał dwa zestawy wielofunkcyjne o 

konstrukcji drewnianej. Inwestor zrezygnował z nich, a w ich miejsce zostanie 

zainstalowany jeden, znacznie większy i atrakcyjniejszy zestawu, którego główna 

konstrukcja nośna będzie wykonane w wersji stalowej.  

f) huśtawka z siedziskami: projekt przewiduje montaż jednej huśtawki z dwoma 

siedziskami,  konstrukcji drewnianej. Proponuje się montaż huśtawki podwójnej, 

zawierającej dodatkowo tzw. bocianie gniazdo, wykonane w wersji stalowej. 

 

Inwestor zakupił już również kosze na śmieci, w związku z czym ich dostawa i montaż 

nie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy 

 

II. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW i URZĄDZEŃ. 

 

1. Parking 

Zakres prac obejmuje wykonanie parkingu – miejsca postoju samochodów o 

powierzchni 369,00 m2. 

Zakres prac obejmuje: 

− zdjęcie warstwy ziemi z gruzem na głębokość 30 cm; 

− ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 

− wykonanie podbudowy z tłucznia grubości 25 cm; 

− wykonanie warstwy wierzchniej z drobnego grysu bazaltowego m lub żwiru 

jednolitej frakcji ok. 15 mm, o grubości 4 cm po zagęszczeniu. 

 

2. Ścieżki piesze (chodniki) 

Zakres prac obejmuje wykonanie ścieżek pieszych jednakowej szerokości w świetle 

obrzeży 200 cm, ze spadkiem porzecznym ok 1% o łącznej powierzchni 442,0 m2. 

Zakres prac obejmuje: 

− korytowanie na głębokość 30 cm, w tym na odkład wierzchniej warstwy ziemi i 

wywóz na odległość ok. 150 m gruzu; 

− ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 

− wykonanie podbudowy z klińca grubości 20 cm po zagęszczeniu; 

− ułożenie kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce pisakowej lub mączce 

kamiennej. 
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3. Wiaty  

Zakres prac obejmuje wykonanie dwóch jednakowych wiat ciesielskich o wymiarach 

6,00x8,00 m, typu ciesielskiego. Jedna spełnia funkcję wystawienniczą, z wierzchnią 

warstwą utwardzenia z drobnego grysu bazaltowego lub żwiru jednolitej frakcji, a 

druga o funkcji biesiadnej, z nawierzchnią z kostki betonowej, analogicznie jak 

chodniki. 

Wiaty wykonać zgodnie z projektem autorstwa mgr inż. arch. Adama Nossola. 

 

3.1 Utwardzenie wiaty „wystawienniczej” o powierzchni 72,00 m2 

Zakres prac obejmuje: 

− korytowanie na głębokość 30 cm, w tym na odkład wierzchniej warstwy 

ziemi i wywóz na odległość ok. 150 m gruzu; 

− ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 cm na podsypce cementowo-

piaskowej; 

− wykonanie podbudowy z klińca grubości 20 cm po zagęszczeniu; 

− wykonanie warstwy wierzchniej z drobnego grysu bazaltowego lub żwiru 

jednolitej frakcji ok. 15 mm, o grubości 4 cm po zagęszczeniu. 

 

3.2 Utwardzenie wiaty „biesiadnej” o powierzchni 72,00 m2 

Zakres prac obejmuje: 

− korytowanie na głębokość 30 cm, w tym na odkład wierzchniej warstwy 

ziemi i wywóz na odległość ok. 150 m gruzu; 

− ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 cm na podsypce cementowo-

piaskowej; 

− wykonanie podbudowy z klińca grubości 20 cm po zagęszczeniu; 

− ułożenie kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej lub mączce 

kamiennej. 

 

4. Plac zabaw (ogródek jordanowski) piaskowy o powierzchni 280,00 m2 

Zakres prac obejmuje: 

− korytowanie na głębokość 20 cm i wywóz na odległość ok. 50 m gruzu; 

− ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 
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− wykonanie nawierzchni piaskowej, z piasku płukanego 0,2÷2,0 mm, o grubości 

30 cm po zagęszczeniu. 

 

5. Murki gabionowe 

Murki gabionowe zbudowane są na bazie koszy gabionowych bez pokryć z góry. 

Pojedyncze ściany kosza gabionowego powinny być wykonane jako spawane z 

poziomych listew ceowych co najmniej 20x9x2 mm i pionowych  prętów fi 5 mm. 

Całość skręcana, cynkowana ogniowo – norma PN-EN ISO 1461, oczko kosza 5x20 

cm. 

Murki będą wykonane na zagęszczonym terenie (np. na ławie z klińca lub chudym 

betonie grubości 15 cm), stabilizowane dwoma słupkami stalowymi min. 60x40x1,5 

mm, osadzonymi w „gniazdach betonowych”. Słupki należy mocować do konstrukcji 

kosza. 

Szerokość murków 40 cm. Wypełnienie stanowi kamień np. łupek szarogłazowy, 

gnejs frakcja 63-180 mm, granit łupany frakcja 80-180 mm, serpentyn 63-250 mm, 

kostka granitowa, kamień wapienny itp. (do uzgodnienia z inwestorem). 

Wymiary murków 250x40x130 cm. 

Liczba murków - 17 szt. 

 

6. Trawniki 

Należy przygotować odpowiednio grunt rodzimy i nawieźć ziemię urodzajną w ilości 

niezbędnej do prawidłowego wzrostu trawy, o niwelacji zgodnej ze spadkami terenu. 

Teren wyprofilować tak, by ograniczyć spływy powierzchniowe w stronę elementów 

infrastruktury. 

Trawniki wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, sprzętem zapewniającym 

odpowiednie przygotowanie podłoża. Należy stosować mieszanki traw odpowiednie 

na tereny ozdobne i rekreacyjne. 

Przykładowy skład traw: 

− życica trwała              40%; 

− kostrzewa czerwona   45%; 

− kostrzewa owcza        10%; 

− wiechlina łąkowa         5%. 
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7. Nasadzenia 

Materiał szkółkarski nie może być młodszy niż 2 lata, sadzonki starsze co roku 

powinny być szkółkowane. Rośliny pienne winny być palikowane co najmniej 1 

palikiem na ukos. 

Krzewy liściaste muszą posiadać przynajmniej 5 pędów z typowymi dla odmiany 

odgałęzieniami. Wielkość donic określono w „Zestawieniu roślin projektowanych”. 

System korzeniowy rozbudowany, nieprzesuszony. Rośliny nie zagliwione, bez 

objawów chorobowych, z prostymi cięciami.   

 

Byliny: podłoże w pojemniku równomiernie przerośnięte korzeniami, których 

wierzchołki winny być jasne i żywotne. Na organach trwałych winny być widoczne 

pąki odnawiające lub przyziemne rozety liści. Rośliny powinny być silne, 

wybarwione, bez objawów chorobowych lub uszkodzeń. 

8. Wyposażenie terenu rekreacyjnego: 

− kosze na śmieci  

        (dostawa i montaż inwestora) 
5 szt.  

− ławostoły (wyposażenie altany) 

        (dostawa i montaż inwestora) 
3 szt. 

− stojaki na rowery 

        (dostawa i montaż inwestora) 
2 szt. 

− ławki parkowe 

        (dostawa oferenta) 
10 szt. 

   

 Specyfikacje techniczne w załączeniu. 

9. Wyposażenie „ogródka jordanowskiego”: 

− kiwaki pojedyńcze 3 szt. 

− kiwak „podwójny” 1 szt. 

− huśtawka „ważka” 1 szt. 

− huśtawka „łączona” - podwójna 

wyposażona w „Bocianie gniazdo”, 

siedzisko „deseczka” i siedzisko 

koszykowe 

1 szt. 

− zestaw zabawowy w wersji 

metalowej 

1 kpl. 

 

Opis urządzeń i wyposażenia w załączeniu. 

 

10. Obsługa geodezyjna: 

Zakres robót obejmuje obsługę geodezyjną oraz wykonanie mapy geodezyjnej 

powykonawczej. 


