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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie np. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oświadczam, że Projekt budowlano‐
wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z przebudową garaży ogniska dla dzieci „Stara 
Prochownia” przy ul. Starej 4 w Warszawie na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206, opracowany dla 
Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, sporządzony został zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant 
 
 
 
mgr np. Arch. Marek Happach 
nr upr. MA/048/10 

   













































1.2 UWAGI FORMALNO‐PRAWNE 

 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek zapoznania się z 

całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w szczególności:  

‐ dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż   

‐ treścią decyzji o pozwoleniu na budowę  

‐ treścią decyzji konserwatorskiej 

2. Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed zastosowaniem  

3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w naturze.  

4. Roboty budowlane ogrodzenia boiska, wyburzenia i odbudowy garażu, wykonania 

elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z rys. konstrukcyjnymi i rys. 

rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych. Przed przystąpieniem do wykonywania 

ogrodzenia boiska należy wykonać badanie podłoża gruntowego 

5. Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami Decyzji o pozwoleniu na budowę, z 

projektem, przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i 

dostawców. Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty 

techniczne, atesty higieniczno‐sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 

6. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 

prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie kontynuować 

robót (rozwiązania zamienne uzgadniać z nadzorem autorskim) tel. 661 983 238 

7. Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 

8. Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu gospodarki szatą 

roślinną i projektu zieleni, zgodnie z Decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków 

9. W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton i zbrojenie zgodnie z projektem 

konstrukcji; należy stosować beton wibrowany; stopień zbrojenia dla murków oporowych, 

ławek i elementów prefabrykowanych: maksymalnie 180 kg stali na m3 betonu, otulina 

zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, stal A‐IIIN 

10. Droga pożarowa wykonana wg systemu takiego jak eko‐raster lub netlon przeznaczonego do 

wykonywania dróg pożarowych i o odpowiedniej nośności (min 100 kN na oś) z podbudową z 

kruszywa drogowego. Drogę należy wykonać w uzgodnieniu i zgodnie z rozwiązaniami 

producenta systemu. 

11. Przed wykonaniem wszystkich nawierzchni i posadowieniem elementów wyposażenia należy 

zagęścić w tych miejscach grunt rodzimy do stopnia zagęszczenia min. 0,98 

12. Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez wykończenia 

wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej stalowych (beton 

architektoniczny). Powierzchnie te obejmują np. wszystkie murki oporowe, trybuny boiska, 

ławy w pagórkach. 

13. Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze stali 

nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są:  

balustrady schodów terenowych (czarne), oprawy oświetleniowe. 

14. Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, przeciwgrzybicznie 

oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 

15. Obrzeża alejek i pól z kostki należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  z tworzyw sztucznych, 

takimi jak eko‐bord 



16. Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi producenta, 

takiego jak np. Richter‐Spielgerate 

17. Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i sporządzić 

rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 

Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej warstwy schodów 

istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z lastryko na warstwie 

wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. Najwyższy stopień biegu wykonać z 

elementu identycznego jak stopnie poniżej. 

18. Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić inwentaryzację 

istniejących murków fundamentowych 

19. Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem górnym i 

dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować ogniowo i 

malować na kolor czarny 

 

 

   



1.3 Opis przedmiotu inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest nowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Ogniska dla dzieci  
„Stara Prochownia” z Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” przy ul. 
Starej 4 w Warszawie.  Nowe zagospodarowanie terenu zakłada podział terenu  u podnóża skarpy 
wiślanej na strefy przeznaczone dla różnych grup dzieci i młodzieży.  

Niniejszy projekt rozszerza zakres zatwierdzonego projektu budowlanego przebudowy z 5 listopada 
2014 r, który uwzględniał budowę przyłączy: cieplnego, wodno-kanalizacyjnego, kanalizacji 
deszczowej, energetycznego oraz budowę drogi p-poż/ciągu pieszo-jezdnego.  

Poniższa dokumentacja uzupełnia wcześniejszy projekt o zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
wraz z oświetleniem terenu, rozszerzeniem odwodnienia terenu poza obrysem zaprojektowanej 
wcześniej drogi pożarowej. Zaproponowano  wymianę nawierzchni zaprojektowanej drogi pożarowej 
z całkowicie brukowanej na nawierzchnię częściowo zieloną, o parametrach spełniających wymagania 
dla dróg pożarowych.  
Projektowane oświetlenie ternu nie wymaga zmiany warunków technicznych ani projektu przyłączy 
energetycznych. Projektowane rozszerzenie odwodnienia terenu zostało uzgodnione z MPWiK, co 
potwierdza załączony dokument.  

Inwestycja obejmie również przebudowę istniejących garaży, w tym zastąpienie jednego z garaży 
nowym obiektem o funkcji gospodarczej. 

Adres inwestycji:  
ul. Stara 4 00-231 Warszawa  
działka nr 20/2 z obrębu nr 50206 

Podstawa opracowania:  
Umowa z inwestorem  
Inwentaryzacja stanu istniejącego 
Inwentaryzacja zieleni  
Decyzja nr 2/CP/ŚRÓ/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego  
Decyzja nr 678/Ś/2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na roboty 
budowlane 

1.4 Opis stanu istniejącego 

Teren Ogniska zlokalizowany jest u podnóża skarpy wiślanej, w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabytkowego budynku Starej Prochowni i Multimedialnego Parku Fontann. Historycznie przebiegała 
tędy uliczka Rybaki wywodząca się jeszcze z XVI wiecznej osady rybackiej Piscatoria. 
Od strony północnej teren dotyka muru ogrodów sióstr Benedyktynek-Sakramentek , od południa 
jest domknięty ogrodzeniem budynku Starej Prochowni, od zachodu jest osłonięty 12-metrową 
skarpą wiślaną i posadowionym na niej 3-kondygnacyjnym budynkiem OSIR-u, natomiast od strony 
wschodniej trwa budowa kawiarni/restauracji towarzyszącej Mutimedialnemu Parkowi Fontann. 
Szczelna obudowa terenu innymi funkcjami decyduje o jego intymnym charakterze. W połączeniu z 
ciekawym ukształtowaniem (skarpa) i wartościową zielenią przywodzi na myśl tajemniczy ogród, oazę 
zieleni. Na teren Ośrodka trafiają wyłącznie osoby świadome że skrywa się on za otaczającą 
zabudową. Obecnie teren przeznaczony jest do użytku wychowanków Ośrodka. 

Teren wyraźnie dzieli się na dwie części: skarpę oraz płaskie podnóże. Głównymi elementami 
zagospodarowania terenu podnóża skarpy są boiska sportowe: duże, trawiaste boisko do gry w piłkę 
nożną oraz ziemny kort tenisowy. Boiska są zabezpieczone siatkami zapobiegającymi uciekaniu piłek.  
Teren skarpy jest pokryty drzewami i poprzecinany schodkami i dwoma wąskimi chodnikami-
tarasami. Elementy wyposażenia są w złym stanie technicznym.  
W części południowej podnóża skarpy znajduje się wjazd na teren Ośrodka, garaże i stanowiska 
postojowe dla samochodów osobowych oraz alejki terenowe z płyt betonowych.   



W północnej części działki jest usytuowany budynek z lat 60-tych, siedziba Ogniska znajdujący się 
poza obszarem opracowania niniejszego projektu. 

Opis zieleni istniejącej znajduje się w projekcie gospodarką zielenią istniejącą.  

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu 
Ośrodek zajmuje się opieką nad dziećmi w wieku szkolnym i gimnazjalnym, tj. 6-15 lat. Boiska 
sportowe nie są wystarczającą atrakcją dla dzieci z tego przedziału wiekowego a wielkość działki i jej 
atrakcyjność dają duże możliwości jej bardziej urozmaiconego wykorzystania.  

Projekt zakłada wyraźniejsze strefowanie terenu dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, głównie przy 
wykorzystaniu elementów krajobrazowych, takich jak pagórki, drzewa, krzewy.  
Kompozycję ogrodu tworzy przeskalowany obraz Bazyliszka, legendarnego stwora zamieszkującego 
podziemia Warszawy. Motyw jest traktowany symbolicznie, raczej jako pretekst interwencji 
krajobrazowej. Pełny obraz będzie możliwy do zobaczenia wyłącznie z górnego tarasu skarpy.  
Zagospodarowanie terenu zakłada podział na strefy z urządzeniami dostosowanymi do wymagań 
grup wiekowych użytkowników poszczególnych stref. Nie przewiduje się przy tym wewnętrznych 
podziałów przy pomocy ogrodzeń a jedynie z wykorzystaniem różnic w posadzkach, terenowych i 
przy użyciu zieleni.  

Elementem spajającym kompozycję jest oświetlona alejka betonowa pokryta tartanem barwionym na 
kolor ceglasto-czerwony łącząca wszystkie strefy. 

W projektowanym zagospodarowaniu terenu przewidujemy następujące strefy zagospodarowania:  

1. Strefa dojścia i dojazdu do budynku wraz z drogą pożarową i placem manewrowym dla 
pojazdów straży pożarnej, wg wcześniejszego projektu.  

2. Strefa najmłodszych użytkowników z parkiem linowym, zjeżdżalniami ze skarpy i strefą zabaw 
wodnych (strużki wody płynące w korytkach z kostki granitowej wyrobionych w posadzce 
ziemnej wraz z urządzeniami umożliwiającymi zabawę wodą). W tej strefie zostaną 
zastosowane nawierzchnie bezpieczne (piasek) oraz ziemne ulepszone (strefa wodna) i 
korytka poziomie terenu łączące górne i dolne oczko wodne. 

3. Strefa zabaw dla starszych dzieci w formie pola z nawierzchnią bezpieczną (piasek) i 
zabawkami terenowymi oraz strefą zieleni wysokiej. 

4. Strefa młodzieżowa w formie ogrodzonego boiska z nawierzchniami sportowymi i trybunami.  
5. Strefa stolików i ław z wiatą z miejscem do gotowania.  
6. Warsztaty dla młodzieży w remontowanym i przebudowywanym garażu.  
7. Miejsca postojowe dla samochodów pracowników ogniska (18 stanowisk).  

Na terenie zaprojektowano nowe oświetlenie oraz odwodnienie.  

 



1.6 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:  

 

Nazwa 

Stan 
istniejący 

[m²] 
 

Projekt  
[m²] 

Powierzchnia działki 11855 11855 
Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących 
obiektów budowlanych 

1938 1992 

Powierzchnie dróg, 203 276 
Powierzchnia utwardzonych boisk (przepuszczalna) 634 1020 
Powierzchnie przepuszczalne placów zabaw (piasek, ziemia) 0 670 
Powierzchnia miejsc postojowych 489 227 
Powierzchnia chodników 1954 2439 
Powierzchnia zieleni 6637 5231 

 

1.7 Zagadnienia ochrony konserwatorskiej.  

Teren opracowania został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków w następujących pozycjach:  

7346 00012328 układ urbanistyczny Ulica Stara Śródmieście, Stara; 545  

7682 00011047 układ urbanistyczny Układ urbanistyczny Nowego Miasta Śródmieście; A-1196 

Teren inwestycji znajduje się w obszarze: 

- pomnika historii „Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewski i Wilanowem” 

1.8 Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej 

Niniejszy projekt nie zmienia warunków ochrony pożarowej 

1.9 Planowane roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać rozbiórki elementów istniejącego układu drogowego 
(nawierzchnie z płyt chodnikowych, trylinki, płyt żelbetowych, nawierzchnia kortów tenisowych; 
obrzeża), schodków terenowych; ogrodzenia boisk do piłki nożnej i tenisa z podmurówką, istniejącego 
oświetlenia terenu, balustrad schodków terenowych, ogrodzenia terenu z podmurówką, budynku 
garażowego.  

Zakres rozbiórek został zaznaczony na rysunku I1. Rozbiórki należy uzgodnić z inwestorem. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205. 

Na terenie opracowania przewidziano do rozbiórki, wywozu i utylizacji:  

Nawierzchnie 

− - nawierzchnia z płyt betonowych  - 834m² 
− - nawierzchnia kortu tenisowego  - 644 m² 
− - obrzeży betonowych chodnika – demontaż, transport i utylizacja – 581mb 
− - nawierzchnia z płyt betonowych, ciężkich  - 421 m² 

Ogrodzenie 

Do demontażu i przebudowy wyznaczono fragmenty ogrodzenia terenu zgodnie z rys. I1 Likwidacje 
niniejszego opracowania 

− - demontaż ogrodzenia kortu tenisowego – 107 mb 
− - demontaż ogrodzenia terenu – 40,5mb  



W trakcie inwentaryzacji stwierdzono konieczność częściowej rozbiórki budynku gospodarczego w 
celu dalszej przebudowy. Opis rozbiórek znajduje się w tomie II niniejszego opracowania. 

 

1.10 Nawierzchnie projektowane 

Nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi oraz place do zabaw ruchowych i wypoczynku dla dzieci 
starszych to nawierzchnie bezpieczne piaszczysta. Nawierzchnie w strefie zabaw wodnych 
zaprojektowano jako ziemne ulepszone z korytkami wykonanymi z kostki granitowej.  
Od strefy parkingowej do podjazdu pod budynek poprowadzono alejkę jezdną szer. 2,5 m z kostki 
granitowej z obrzeżem typu ekobond. Droga pożarowa z placem manewrowym zostaną wykonane z 
ekorastra.  

Alejki piesze wykonano z kostki granitowej (identycznej z główną aljką dojazdową) z obrzeżem typu 
ekobond. Alejkę wywiniętą między strefami zagospodarowania zaprojektowano jako betonową z 
betonowym obrzeżem i pokrytą natryskowym ekorastrem w kolorze ceglasto-czerwonym.  
Alejkę na skarpie (taras skarpy) zaprojektowano jako ziemną ulepszoną.  
Schody terenowe remontowane zaprojektowano z elementów blokowych z jasnego lastryko, takiego 
jak Probet-Dasag INDIGO BELLO 7430. 

Grunt pod wszystkimi nawierzchniami (chodnikami, jezdniami) zagęszczać do poziomu min. 0,98 

 

Zestawienie projektowanych warstw nawierzchni 

P1  Nawierzchnia ziemna (poz. 2.9; 2.11;2.14) 

8,0 cm  Nawierzchnia ziemna, mineralna, np. Hansegrand 

12,0 cm  Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

Grunt zagęszczony 

   Grunt rodzimy 

30,0 cm  RAZEM 

P2  Kostka brukowa (poz. 2.6) 

8,0 cm  Kostka brukowa, taka jak: LIBET  

3,0 cm  Podsypka piaskowa 

45,0 cm  Podbudowa z kruszywa 

10,0 cm  Grunt zagęszczony 

   Grunt rodzimy 

66,0 cm  RAZEM 

P3  Tartan (poz. 2.3)  

2,0 cm  Tartan 

15,0 cm  Wylewka betonowa z betonu jamistego 

20,0 cm  Podsypka piaskowa 

10,0 cm  Grunt zageszczony 

   Grunt rodzimy 

36,0 cm  RAZEM 

P4  Tartan czerwony (poz. 2.1) 

1,0 cm  Tartan 

5,0 cm  Wylewka betonowa 

20,0 cm  Podsypka piaskowa 

10,0 cm  Grunt zageszczony 

   Grunt rodzimy 

36,0 cm  RAZEM 

P5  Guma (poz. 2.10) 

5,0 cm  Mieszanka gumowa 

   Forma betonowa 



5,0 cm  Podsypka piaskowa 

10,0 cm  Grunt zagęszczony 

   Grunt rodzimy 

20 cm  RAZEM 

P6  Piasek (poz. 2.4; 2.12) 

30,0 cm  Piasek drobnoziarnisty 

10,0 cm  Grunt zagęszczony 

   Grunt rodzimy 

40,0 cm  RAZEM 

P7  Ekoraster (poz. 2.5) 

3,0 cm  Grunt 

5,0 cm  Ekoraster 

3,0 cm  Podsypka piaskowa 

45,0 cm  Podbudowa z kruszywa 

10,0 cm  Grunt zagęszczony 

   Grunt rodzimy 

66,0 cm  RAZEM 

P8  Sztuczna trawa (poz. 2.2) 

5,0 cm  Sztuczna trawa 

15,0 cm  Beton jamisty ze zbrojeniem rozproszonym 

15,0 cm  Podsypka piaskowa 

Grunt zagęszczony 

   Grunt rodzimy 

45,0 cm  RAZEM 

P9  Jezdnia betonowa (poz. 2.8) 

17,0 cm  Beton cementowy 

15,0 cm  Grunt stabilizowany cementem 

   Grunt rodzimy 

30,0 cm  RAZEM 

P10  Trylinka (poz. 2.13) 

10,0 cm  Trylinka 

5,0 cm  Podsypka piaskowa 

15,0 cm  Grunt stabilizowany cementem 

   Grunt rodzimy 

30,0 cm  RAZEM 

P11  Zabawy wodne (korytka) 

8,0 cm  Kostka granitowa 

5,0 cm  Wylewka betonowa 

10,0 cm  Grunt zagęszczony 

   Grunt rodzimy 

23,0 cm  RAZEM 

P12  Pagórki 

5,0 cm  Grunt 

1,0 cm  Mata usztywniająca 

   Grunt rodzimy 

6  cm  RAZEM 

P13  Żwir (przy ławkach w pagórkach) 

3,  cm  Żwir drobny 



2,0 cm  Glina piaszczysta 

13,0 cm  Żwir gruby 30‐80mm 

10,0 cm  Grunt zagęszczony 

   Grunt rodzimy 

28 cm  RAZEM 

 

P14  Kostka brukowa (poz. 2.6) 

8,0 cm  Kostka brukowa, taka jak: LIBET  

5,0 cm  Podsypka piaskowa 

Istniejąca podbudowa uzupełniona i zagęszczona 

   Grunt rodzimy 

13,0 cm  RAZEM 

 

 

   



1.11 Zestawienie elementów małej architektury i urządzeń zabawowych 

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH 

1.1 
Park linowy w częsci dla 
najmłodszych 

MagicNets
1 szt. 

 

1.2 huśtawka ważka (Conlastic) 109.1.5 1 szt.  

1.3 Koparka do piasku Trollo 1 szt.  

1.4 Karuzela pionowa  
ZZXX0081 Revo (Playworld 
Systems) 1 szt. 

 

1.5 Huśtawka NOVUM MK-QQ014 1 szt.  

1.6 Hamak 
Berliner Seilfabrik 95.190.263 
Palmetto Saucer 1 szt. 

 

1.7 Urządzenie do wspinania KOMPAN GXY902 Enif 1 szt.  

1.8 Kula 808.1.3 Skoczek (Conlstic) 1 szt.  

1.9 Oko bazyliszka 
Mozaika DUNE Planetarium na 
podbudowie betonowej 1 szt. 

 

1.10 Zjeżdżalnia rurowa ARSPLAY 2 szt.  

1.11 Koryta wodne RICHTER Spielgerate 1 szt.  

 

ZESTAWIENIE EL. MAŁEJ ARCHITEKTURY 

6.1 Ławka MMCite LWD110b WOODY 7 szt.  

6.2 Krata wokół drzewa MMCITE SNS110 SINUS 8 szt.  

6.3 Siedziska wokół drzewa MMCITE SNS210-06 SINUS 2 szt.  

6.4 Poidełko MMCITE HD310 - HYDRO 1 szt.  

6.5 Kosz na śmieci MMCITE SWS315 - Swissbin 6 szt.  

6.6 Stojaki na rowery 
MM Cite - stojak EDGETYRE 
STE110 5 szt. 

 

6.7 Siedziska półoktągłe typ 1
prefabrykowane wg rys. 
detalu D1 3 szt. 

 

6.8 Siedziska półoktągłe typ 2
prefabrykowane wg rys. 
detalu D2 53,8 mb 

 

6.10 murki oporowe 
prefabrykowane wg rys. 
detalu D7 23 mb 

 

6.11 Stopnie terenowe Takie jak: PROBET-DASAG 148 szt.  

Balustrady schodów 
terenowych 

prefabrykowane wg rys. 
detalu D6 136 mb 

 

6.12 stoliki do grilla 
MM Cite tably (blat 
drewniany) 5 szt. 

 

ławki do grilla MM Cite LR441RADIUM 10 szt.  

6.13 Trybuny betonowe na prefabrykowane wg rys. O1 81,9 m.b.  



boisku 

6.14 Siłownia - orbiter NOVUM 4404W 1 szt.  

6.15 Siłownia - wioślarz NOVUM 4405W 1 szt.  

6.16 Siłownia - twister NOVUM 4411W 1 szt.  

 

Zestawienie elementów murków prefabrykowanych 

Nazwa 
Pole 

przekroju 
[m2] 

Długość 
[m] 

Objętosć 
[m3] 

Zbrojenie 
max [kg] 

Ilość 
el. 

Waga 
elementu 

[t] 

Stal 
łącznie 

[kg] 

Beton 
łącznie 
[m3] 

Uwagi 

Ławki półkoliste 
(Detal D1, poz. 6.7) 0,48 4,95 2,398 432 3 5,948 1295 7,195 

3 szt. Wszystkie z 
oświetleniem 

Murek op. Z ławką 
TYP 1D2; poz. 6.9 0,46 1,64 0,756 136 2 1,874 272 1,511 

2 szt.; w tym 1 z 
oświetleniem 

Murek op. Z ławką 
TYP 2 D2; poz. 6.9 0,46 1,86 0,857 154 8 2,125 1234 6,855 

8 sztuk; w tym 2 z 
oświetleniem 

Murek op. Z ławką 
TYP 3 
D2; poz. 6.9 0,46 1,79 0,825 148 3 2,045 445 2,474 

3 sztuki; w tym 1 z 
oświetleniem 

Murek op. Z ławką 
TYP 4 
D2; poz. 6.9 0,46 1,34 0,617 111 1 1,531 111 0,617 

1 sztuka; bez 
oświetlenia 

Murek op. Z ławką 
TYP 5D2; poz. 6.8 0,46 3,98 1,834 330 3 4,547 990 5,501 

3 sztuki, wszystkie 
z oświetleniem 

Murek op. Z ławką 
TYP 6 D2; poz. 6.9 0,46 1,21 0,557 100 5 1,382 502 2,787 

5 sztuk, bez 
oświetlenia 

4849 26,940 
 
Zestawienie stopni blokowych do remontu schodów istniejących 

 

wys [cm] szer. [cm] gł. [cm] objętosć [m3] ilośc [szt.] 
15 226 35 0,119 30 
15 226 25 0,085 1 

13,5 226 35 0,107 26 
13,5 226 26 0,079 1 
11,5 165 35 0,066 30 
12 165 35 0,069 23 

10,5 165 35 0,061 20 
11,5 165 40 0,076 13 
12 165 25 0,050 2 

11,5 165 20 0,038 1 
20,5 165 20 0,068 1 

148 
 
 
  



 
Minimalne zbrojenie dla elementów 
żelbetowych  zagospodarowania terenu:  
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 8 3 6 10 cm 
9 3 8 15 cm 

13 3 8 10 cm 
20 3 10 10 cm 
33 3 12 10 cm 
34 3 16 15 cm 

 

1.12 Zestawienie elementów oświetlenia 

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

8.1 
Mocowane do elewacji 
(warsztat) 

takie jak: SIMES Arcadia 540 545008 
6 szt. 

8.2 
Punktowe na ścieżkach 
(najazdowe) 

takie jak: SIMES Microflat S.5621 
58 szt. 

8.4 Podświetlenie drzew takie jak: ARES Idra LED 255612 11 szt. 

8.5 Oświetlenie ścieżki (słupki) 
takie jak: ARES MiniSilvia H=950 mm 
935982 18 szt. 

8.6 Latarnie wysokie 
takie jak: ARES Andrea 121154114 słup 
H=4m 4140; 17 szt. 

8.7 Latarenki na parkingu 
takie jak: ARES MiniSilvia H=950 mm 
935979 6 szt. 

8.9 Boisko takie jak: Wg oferty Milantex 1 kpl. 

8.11 Punkciki na skarpie takie jak: ARES Anita LED 30 szt. 

8.12 Oświetlenie pod ławkami  takie jak: ARES Trixie 526001 17 szt. 

8.13 
Oświetlenie ścieżki (w 
posadzce) 

takie jak: ARES Kamino 535003 
3 szt. 

 
 

  
  



 
 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

zagospodarowania terenu wraz z przebudową garaży ogniska dla dzieci „Stara 
Prochownia” przy ul. Starej 4 w Warszawie 

na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206 
 

 
 
 
Projektanci:  Nr upr.: Data: Podpis: 

     

Architektura: arch. Marlena Happach  

 arch. Marek Happach MA/048/10  

 arch. Mateusz Kozłowski  

 inż. Jakub Róziewicz  

 inż. Przemysław Chimczak  

   

Architektura 
krajobrazu, zieleń: 

arch. kraj. Aleksandra Wiktorko  

 arch. kraj. Maja Skibińska  

   

Konstrukcja: mgr inż. Daniel Przybyłek MAZ/0547/POOK/12  

   

Instalacje sanitarne: mgr inż. Beata Lipowska 226/99  

   

Instalacje elektryczne  
i niskoprądowe: 

inż. Edward Soboń

tech. Zofia Skrzypczak 

MAZ-3PS-TK4-BAV  

   

Ochrona p-poż: mgr inż. Edward Skiepko KGPSP485/2007  

     

Inwestor: ZESPÓŁ OGNISK WYCHOWAWCZYCH
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”  
00-231 Warszawa, ul. Stara 4 

   

 
 
 
 

WARSZAWA, 30 CZERWCA 2015 
  



UWAGA: Informacja BIOZ dotycząca rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego znajduje się w 
projekcie rozbiórki 

 

Podstawa opracowania: 

• Umowa z inwestorem 
• Projekt budowlany inwestycji 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 
120 poz.1126 

 
Zakres robót: 
Zakres robot przy projektowaniu przedsięwzięcia obejmuje zadania w nast. kolejności: 

1. Porządkowanie i zabezpieczenie terenu budowy  
2. roboty ziemne: wykopy, usunięcie ziemi roślinnej i starych nawierzchni, wymiana i 

niwelacja gruntu,wykonanie i zabezpieczenie wykopów  
3. budowa sieci odwodnienia terenu 
4. budowa sieci elektrycznej oświetlenia terenu 
5. Zbrojenie, wylewanie oraz izolacja fundamentów ogrodzenia boiska i terenu 
6. wykonanie warstw podłoża pod place i chodniki i układanie nawierzchni 
7. Wykonanie nawierzchni projektowanych 
8. Montaż urządzeń zabawowych 
9. Realizacja projektu zieleni 
10. montaż elementów wyposażenia 

 
Elementy wyposażenia mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Należy zachować szczególna ostrożność przy demontażu ogrodzenia kortu tenisowego i 

wycinkach drzew. 
 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 
• Zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania ciężkiego i lekkiego sprzętu 

budowlanego 
• Załadunek, rozładunek ciężkich elementów wyposażenia 
• zagęszczanie mechaniczne warstw podłoża pod nawierzchnie placów i chodników 
• Możliwość porażenia prądem przy wykonywaniu instalacji elektrycznej 

 
Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 
 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom, w tym zapewnienia 
bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń, przedsięwziąć następujące środki: 

• Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej.  
· wydzielić i oznakować strefy szczególnego zagrożenia, 
· zabezpieczyć strefy komunikacyjne przed spadającymi przedmiotami, 
· zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 
· stosować środki ochrony indywidualnej, 
· zapewnić dostępność dróg dojazdowych, 
· zapewnić sprzęt ratunkowy, 
· kontrolować właściwe stosowanie sprzętu budowlanego. 



• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 
• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 
• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i 

miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić 
możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 

• Roboty związane z  montażem  instalacji należy wykonywać przy temperaturze powyżej 8”C 
• zleca się aby pojazd dostawczy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał 

sygnał dźwiękowy 
• Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 
rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

• Maszyny i urządzenia techniczne używane na terenie budowy powinny być: 
· utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność 
· stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone 
· obsługiwane przez przeszkolone osoby 
· pracować w zakresie dopuszczalnych obciążeń 

• Całość robot powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas robot 
budowlanych ( Dz.U. z 2003r Nr 47 poz. 401) 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robot szczególnie niebezpiecznych 
 
Każdorazowo przed przystąpieniem do robot szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub 
osoba przez niego upoważniona powinna przeprowadzić instruktaż pracowników, wskazując 
przedmiot zagrożenia i środki, jakie należy przedsięwziąć w celu uniknięcia danego zagrożenia.  
Osoby skierowane do prowadzenia montażu urządzeń zabawowych powinny być dokładnie 
zaznajomione z technologią montażu i specyficznymi dla niego wymaganiami techniki BHP.  
Ponadto instruktaż bhp powinien obejmować następujące zagadnienia: 

· zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

· konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, 

· zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, 
· konieczność wydzielenia i oznaczenia stref szczególnie niebezpiecznych, 
· zapewnienie sprawnej komunikacji. 
Z instruktażu należy sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych pracowników i dołączyć ją 
do dziennika budowy. 
Całość robot powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas robót 
budowlanych ( Dz.U. z 2003r Nr 47 poz. 401) 

 

  




