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OPIS TECHNICZNY 
 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany polegaj ca na przygotowaniu 
koncepcji zagospodarowania Rutek w ramach projektu pn. „Zwi kszenie 
atrakcyjno ci turystycznej P o ska – Etap II”. 
 
1.2. Cel opracowania 
 
Celem opracowania jest projekt budowlany zwi kszenia atrakcyjno ci 
turystycznej P o ska poprzez zagospodarowanie terenu przylegaj cego 
do akwenu Rutki oraz zwi zane z tym zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej 
P o ska. 
Przebudowa wy ej wymienionych terenów ma na celu przebudow  dróg 
wewn trznych z przeznaczeniem na cie ki rowerowe, pla y z boiskiem 
do siatkówki pla owej, miejsca przeznaczonego na piknik i grilla, si owni 
zewn trznej oraz wykonaniu nasadze  dekoracyjnych. 
Poprawi to bezpiecze stwo pieszych i rowerzystów oraz zwi kszy atrakcyjno  
terenu. 
 
1.3. Podstawa opracowania 
 
- Umowa pomi dzy Zamawiaj cym i firm  DROG - POL II s.c. w P o sku  
- Mapa dc. projektowych w skali 1:500, 
- Warunki techniczne i uzgodnienia, 
- Wytyczne projektowania dróg III, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3 
1999r., 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez  
„TRANSPROJEKT” Warszawa, 
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pó sztywnych 
IBDiM Warszawa 1997 r., 
- inne przepisy dotycz ce projektowania dróg oraz literatura techniczna i 
stosowne rozwi zania. 
 
1.4. Formalne podstawy opracowania 
 
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 
z pó niejszymi zmianami). 
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- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 
1999 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1133). 
 
1.5. Lokalizacja inwestycji 
 

Tereny przeznaczone pod wykonanie zagospodarowania zlokalizowane 
s  w miejscowo ci P o sk, na terenie gminy P o sk. 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
 

2.1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg wewn trznych z przeznaczeniem 
na cie ki rowerowe, utwardzenie nawierzchni chodników w P o sku 
zlokalizowanych przy akwenie Rutki oraz wykonanie pla y z boiskiem 
do siatkówki pla owej, miejsca przeznaczonego na piknik i grilla, si owni 
zewn trznej, wykonaniu nasadze  dekoracyjnych. 
 
2.2. Zakres inwestycji 
 

Zakres planowanej inwestycji obejmowa  b dzie: 
 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, 
- ustawienie kraw ników, oporników i obrze y, 
- wykonanie podbudowy, 
- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego, 
- wykonanie pla y, 
- wykonanie boiska, 
- wykonanie si owni zewn trznej, 
- wykonanie nasadze  dekoracyjnych, 
- roboty wyko czeniowe. 
 
2.3. Stan istniej cy 
 
Istniej cy teren wokó  jeziora Rutki jest wyposa ony w drog  wewn trzn  
o nawierzchni bitumicznej bardzo zniszczonej, przewidzianej do rozbiórki. 
Teren wyposa ony jest w boisko o nawierzchni bitumicznej do rozbiórki,  
pozosta y teren jest niezagospodarowany, poro ni ty traw . 



Przygotowanie koncepcji zagospodarowania Rutek w ramach projektu pn. „Zwi kszenie 
atrakcyjno ci turystycznej P o ska – Etap II” 

 

DROG - POL II s.c. Po wi tne ul. Miodowa 1, 09-100 P o sk 

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO – BUDOWLANE 
 

3.1. Podstawowe parametry techniczne: 
 
- szeroko  cie ki rowerowej 6,0 m 
- szeroko  chodnika 2,5 m 
- spadek poprzeczny daszkowy 2%. 
 
Konstrukcja cie ki rowerowej, placu utwardzonego na postój rowerów, jezdni 
manewrowej: 

a) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa cieralna 
AC 11S, gr. 4 cm, 

b) podbudowa z destruktu stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm,  
c) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzyma o ci 

1,5 MPa, gr. 15 cm 
d) warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10 cm 

 
Konstrukcja chodnika: 

a) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa cieralna 
AC 11S, gr. 5 cm, 

b) warstwa podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 
o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm. 

c) warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10 cm 
 

Konstrukcja boiska do pi ki siatkowej i pla y: 
a) piasek p ukany o uziarnieniu 0,5-1,5mm gr. 30 cm, 
b) podbudowa ze wiru gr. 5 cm, 
c) warstwa z geow ókniny. 

 
3.2.Odwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne  
Odprowadzenie wody opadowej zaprojektowano powierzchniowo 
wykorzystuj c istniej ce spadki poprzeczne i pod u ne. 
Woda opadowa z terenów utwardzonych odprowadzona b dzie poprzez spadki 
pod u ne i poprzeczne na przyleg e tereny zielone. 
Ze wzgl du na projektowane odwodnienie powierzchniowe pozwolenie 
wodno-prawne nie jest wymagane.  
 
3.3. Plan zagospodarowania 
 

Budowa cie ki rowerowej przebiega  b dzie g ównie po istniej cym 
ladzie. cie ka rowerowa oraz chodnik posiada  b d  nawierzchni  

bitumiczn . Ze wzgl du na ograniczony zakres robót ziemnych nie przewiduje 
si  kolizji z istniej cymi urz dzeniami podziemnymi.  
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Za terenem przewidzianym do wykonania pla y oraz boiska 
zaprojektowano ustawienie urz dze  do wicze   oraz ustawienie awek 
parkowych wraz z koszami na mieci oraz zestawów piknikowych. 

Poszukiwanie ró norodnych form aktywnego wypoczynku, który 
skutecznie przeciwdzia a by post puj cej immobilno ci fizycznej ludzi, jest 
tendencj  ogólno wiatow . Rzecz to ca kiem zrozumia a, bo skoro cz owiek 
codziennie pracuje, uczy si , podlega czynnikom powoduj cym zm czenie, 
musi wi c codziennie wypoczywa  i to w sposób, który gwarantuje szybk  
regeneracj  si  i dobre samopoczucie. 

Jedn  z propozycji aktywnego sp dzania czasu jest cie ka zdrowia. 
cie ka zdrowia umo liwia indywidualne u ytkowanie wg potrzeb i mo liwo ci 

u ytkownika. Na wytyczonej trasie znajduj  si  tablice informacyjne 
zawieraj ce wskazówki, jak nale y korzysta  ze cie ki zdrowia oraz ilustracje 
sposobu wykonania poszczególnych wicze  na stacjach. 

Tereny parku przy jeziorze Rutki, zostan  wyposa one w awki parkowe i 
kosze na mieci, ponadto wyznaczone zostan  place dla rowerzystów z 
miejscami na pozostawienie rowerów oraz zestawami naprawczymi do 
rowerów. 

Jedn  z g ównych zalet projektowanego zagospodarowania terenu jest 
mo liwo  wszechstronnego i ró norakiego zastosowania. Tereny nadaj  si  nie 
tylko do codziennej rekreacji, lecz równie  do specjalistycznego wykorzystania 
w pracy szkolnej, w treningu sportowym, lecznictwie. Tor rowerowo – 
kartingowy, boisko oraz si owania zewn trzna mog  stanowi  uzupe nienie 
programu wychowania fizycznego dla uczniów szkó  podstawowych, 
gimnazjum oraz ponad podstawowych. Pozwalaj  na bardziej wszechstronne 
kszta towanie ogólnej sprawno ci organizmu i cech motorycznych, a tak e, co 
jest niezwykle wa ne, kszta tuj  pozytywne nawyki reakcyjne. Tor rowerowo-
kartingowy, boisko jak równie  cie ka zdrowia  zapewnia kontakt z przyrod , 
wie e powietrze, du  porcj  ruchu. To regeneruje si y, dotlenia organizm, 

usuwa napi cia psychiczne, pozwala uzyska  dobre samopoczucie, zachowa  
smuk  sylwetk , a przede wszystkim zwi ksza wytrzyma o  organizmu i 
podnosi jego ogóln  sprawno . Tej formy wypoczynku nie zast pi kawiarnia, 
telewizja, komputer. 

Zaprojektowano wykonanie si owni na powietrzu sk adaj cej si  
z nast puj cych urz dze : 
1. awka i prostownik pleców, 
2. je dziec, 
3. masa er pleców siedz cy, 
4. piechur, 
5. wahad o, 
6. wio larz, 
7. wyciskanie na siedz co. 
 



Przygotowanie koncepcji zagospodarowania Rutek w ramach projektu pn. „Zwi kszenie 
atrakcyjno ci turystycznej P o ska – Etap II” 

 

DROG - POL II s.c. Po wi tne ul. Miodowa 1, 09-100 P o sk 

3.4. Uk ad wysoko ciowy terenu 
 
Projektowana niweleta zagospodarowania terenu nie wnosi radykalnych zmian 
ze wzgl du na istniej c  ju  nawierzchni  jezdni jak równie  blisko  
zabudowy. Nadano kosmetyczn  korekt  w kilku miejscach w celu poprawienia 
spadków pod u nych.  
 

3.5. Urz dzenia obce  
 
 

Usytuowanie urz dze  podziemnych nie koliduje z projektowan  inwestycj  
ze wzgl du na minimalne roboty ziemne oraz brak wykopów i przekopów.  
 
4. OCHRONA RODOWISKA 
 
Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu na odcinku 
zabudowanym jest przedsi wzi ciem wybitnie proekologicznym, gdy  
odseparowanie ruchu pieszego od rowerowego zdecydowanie zmniejszy 
niebezpiecze stwo kolizji relacji pieszy – pojazd rowerowy. 
 
4.1. Warunki ochrony rodowiska  
 
Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrze nia 2002 r 
w sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  
na rodowisko oraz szczegó owych kryteriów zwi zanych z kwalifikowaniem 
przedsi wzi  do sporz dzania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko 
(Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573), inwestycja nie zaliczona 
jest do przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko 
i wymagaj cych wykonania raportu oddzia ywania na rodowisko. 
 
4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
 
Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezpo rednim s siedztwie, 
nie wyst puj  obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kultury 
wspó czesnej. 
 
4.3. Technologia robót 
Technologi  robót oraz wymagania dotycz ce materia ów, sprz tu,  transportu, 
obmiarów, bada  laboratoryjnych, warunków odbioru przedstawiono 
w Specyfikacjach Technicznych za czonych do projektu. 
Przed przyst pieniem do robót nale y wyst pi  do zarz dcy drogi o wyra enie 
zgody na wej cie z robotami w pas drogi. 
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4.4. Obszar oddzia ywania inwestycji 
 
Nie przewiduje si  oddzia ywania inwestycji na s siednie nieruchomo ci. 
Oddzia ywanie projektowanego obiektu zamyka si  w ca o ci na dzia ce 
inwestycyjnej na podstawie art. 20 ust. 1 – Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 
z pó niejszymi zmianami - Prawo Budowlane. 
 
5. UWAGI 
 

Je eli w niniejszej dokumentacji wskazana zosta a nazwa producenta, 
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okre lonych materia ów, 
urz dze , sprz tu nale y traktowa  takie wskazania jako przyk adowe 
i dopuszcza si  zastosowania przy realizacji zamówienia materia ów, urz dze , 
sprz tu itp. równowa nych o parametrach nie gorszych od wskazanych. 

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy  przed naruszeniem 
i przykryciem nawierzchni  trwa . Nadzór nad zabezpieczeniem zleci  
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia 
przez jednostk  nadzoruj c  konieczno ci przeniesienia punktu geodezyjnego 
poza pas drogowy – uzyska  szczegó owe warunki przeniesienia z Powiatowego 
O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w O arowie 
Mazowieckim. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaj  ochronie zgodnie 
z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(jedn. tekst Dz. U. z 2000r. nr 100, poz. 1086 z pó n. zmianami). 
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Cz  opisowa 
 

 Informacja dotyczy przygotowania koncepcji projektu zagospodarowania 
Rutek w ramach projekt pn.: „Zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej P o ska – 
etap II”.  
Roboty podzielone zosta y na etapy: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, 
- ustawienie kraw ników, oporników i obrze y, 
- wykonanie podbudowy, 
- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego, 
-wykonanie pla y, 
- wykonanie boiska, 
- wykonanie si owni zewn trznej, 
- wykonanie nasadze  dekoracyjnych, 
- roboty wyko czeniowe. 

Przed przyst pieniem do wykonania robót kierownik budowy winien 
przeprowadzi  instrukta  z zakresu BHP (szkolenie wst pne) zatrudnionych 
pracowników, a nast pnie indywidualne przeszkolenie ka dego pracownika 
w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Stosowane w czasie robót znaki drogowe, sygna y oraz urz dzenia 
zabezpieczaj ce powinny by  dobrze widoczne zarówno w dzie  jak i w nocy. 
Ze wzgl du na ich przeno ny charakter, a wi c szybkie zu ycie i zniszczenie 
szczególn  uwag  nale y zwróci  na konieczne stosunkowo cz ste ich 
oczyszczanie i odnawianie. Wszelkie znaki i sygna y zwi zane z robotami powinny 
by  usuwane niezw ocznie po zako czeniu robót lub przestawianie w miar  ich 
post pu. 

Znaki nale y umieszcza  po prawej stronie jezdni w odleg o ci od 0,5 do 
2,0 m od kraw dzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nale y umieszcza  
na wysoko ci 2,00 m, na pozosta ych na wysoko ci 1,50 m. Je eli na jednym 
s upku umieszczono wi cej ni  jedn  tarcz  znaku, wysoko  umieszczania 
najni ej nie powinna by  mniejsza ni  0,90 mb , a najwy szej nie wi ksza ni  
2,20 m. 

Wymiary znaków u ywanych w zwi zku z robotami nie mog  by  mniejsze 
ni  wymiary innych znaków tej kategorii stosowanych na danej drodze. Jako 
podstawowe urz dzenia zabezpieczaj ce powinny by  stosowane: 

1.  bia o – czerwone zapory 
2.  tablice prowadz ce 
3.  pacho ki 
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Zapory powinny by  umieszczane na wysoko ci 0,90 – 1,20 m licz c od 
poziomu drogi do górnej kraw dzi zapory. Tablice prowadz ce powinny by  
umieszczone na wysoko ci 0,60 m nad jezdni . T o tablic jest barwy bia ej, 
a strza ki barwy czerwonej. Konstrukcja stojaków do zapór powinna zapewnia  
stabilno  urz dzenia.  
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O WIADCZENIE PROJEKTANTA 

 Z DNIA 15 LUTEGO 2016 r  
 
 

Do dokumentacji opisowo-kosztorysowej przygotowania koncepcji 
zagospodarowania Rutek w ramach projektu pn. „Zwi kszenie atrakcyjno ci 
turystycznej P o ska – etap II”. 
 
 O wiadczam, e ww. dokumentacja wykonana jest zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma s u y . 
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