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I.1.INWESTOR
Inwestorem jest zespół wspólnot mieszkaniowych:
a)
b)
c)
d)

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lendziona 4a 80-264 Gdańsk
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lendziona 4bc 80-264 Gdańsk
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lendziona 5a 80-264 Gdańsk
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lendziona 5b 80-264 Gdańsk

I.2.LOKALIZACJA INWESTYCJI
Planowana inwestycja będzie realizowana w na dz. nr 209/2, 210/2, 208/3, 207/3, 211/3
na terenie podwórza przy budynkach zabudowy wielorodzinnej przy ul. Lendziona 4a, 4bc, 5a i 5b w
Gdańsku.

I.3.PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717).

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 poz.462)

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013 nr 0 poz.926)

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. 2012 poz.463).

I.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowany został na podstawie:
- zlecenie Inwestora na wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego,
- mapa do celów informacyjnych,
- wizja lokalna w terenie,
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I.5. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu działek o nr 209/2, 210/2, 208/3, 207/3,
211/3 który obejmuje poprawę funkcjonalności oraz estetyki podwórza przy budynkach przy ul. Lendziona
4a, 4bc, 5a i 5b w Gdańsku
Projekt techniczny, nie będący projektem budowlanym, stanowi załącznik do zgłoszenia robót budowlanych.

I.6. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Istniejące zagospodarowanie stanowią tereny utwardzone, częściowo zniszczone i wykorzystywane
do parkowanie samochodów osobowych. Teren nie jest ogrodzony. Na terenie podwórza znajduje się nie
wygrodzony punkt gromadzenia odpadów. Zieleńce przy wyjściach z budynku zaniedbane, zagospodarowane chaotycznie.

Fot.1 Zdjęcie terenu podwórza w obecnym stanie – widok na dziedziniec przy budynku Lendziona 4a.
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Fot.2 Zdjęcie istniejącego stanu zagospodarowania podwórza.

Fot.3 Zdjęcie przedstawiające stan istniejących zieleńców w obrębie dziedzińca budynku Lendziona
5a.
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Fot. 4 Zdjęcie istniejącego stanu zagospodarowania terenu, w istniejący punkt gromadzenia odpadów

Fot.5 Zdjęcie istniejącego stanu podwórza w obrębie dziedzińca budynku Lendziona 5b
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I.7.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje, głównie podstawowe elementy, które poprawią
estetykę podwórza, ułatwią możliwość korzystania oraz zapewnią w miarę możliwości bezobsługowe jego
funkcjonowanie:
- wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w tym demontaż istniejącej nawierzchni dróg wewnętrznych tj. nawierzchnia betonowa, płyty chodnikowe, krawężniki, obrzeża, rozbiórki elementów ogrodzeń z siatki, z drewna, wycięcie istniejących krzewów i samosiejek.
- wykonanie ciągu pieszo-jezdnego nawierzchnia półprzepuszczalna z kostki EKOL w kolorze szarym
(lub innej podobnej zaakceptowanej przez Nadzór inwestorski i autorski), na podsypce cementowopiaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm, wypełnienie komórek żwirem
2/8 mm
- wykonanie ciągu pieszo-jezdnego nawierzchnia z kostki PLBRUK COMPELX w kolorze grafitowym
(lub innej podobnej zaakceptowanej przez Nadzór inwestorski i autorski), na podsypce cementowopiaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm, wypełnienie komórek żwirem
2/8 mm
- wykonanie utwardzenia terenu EKOKRATĄ o nośności 350 t/m2, na podsypce cementowopiaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm, wypełnienie komórek humusem
- montaż ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym odc. A-B, gr. drutu 4 mm, h = 1,4 m, o łącznej
długości 10,5 m w tym furtka o szer. 1 m,
- montaż ogrodzenia typu „kute” w kolorze grafitowym, h = 1,4 m, o łącznej długości 5,25 m, w tym
brama dwuskrzydłowa o szerokości 3 m i furtka o szerokości 1 m). Słupki z RK 100x100x4 mm w fundamencie betonowym o wym. 40x40x60 cm.
- założenie trawników z rolki
- wykonanie nasadzeń z żywotnika zachodniego – 7 szt – teren przy wiacie śmietnikowej,
- wykonanie nasadzeń z bukszpanu drobnolistnego –7 szt. oraz rozplenicy japońskiej – 7 szt. – teren
dziedzińca przy budynkach Lendziona 4a, 4c i 5a,
- wykonanie nasadzeń z trzemieliny Fortune’a – 8 szt. oraz rumianka japońska – 16 szt. – teren dziedzińca przy budynku Lendziona 5a
- wykonanie nasadzeń z bukszpanu drobnolistnego – 6 szt. oraz rozplenicy japońskiej – 6 szt. – teren
dziedzińca przy budynkach Lendziona 5b,
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Zestawienie nasadzeń:
Nazwa

Ilość

Żywotnik zachodni

7 szt.

Bukszpan drobnolistny

13 szt.

Rozplenica japońska

13 szt.

Trzemielina Fourtune’a

8 szt.

Zdjęcie
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Rumianka japońska

16 szt.

Teren pod nasadzenia powinien zostać odpowiednio przygotowany: tj. wymiana gruntu na żyzny do
głębokości 70 cm, po wykonaniu nasadzeń zaleca się rozłożenie agrowłókniny oraz kory. Na Inwestorze
spoczywa obowiązek utrzymywania i pielęgnacji wykonanej zieleni. Projektowana roślinność wspomaga
utrzymanie równowagi termiczno-wilgotnościowej, a także pełni funkcję małej retencji na terenie objętym
przedmiotową dokumentacją
- montaż ławek – stalowo-drewniane – 3 szt.
- montaż stojaków na rowery typu „U” ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401 – 8 szt.
- montaż punktu doświetleniowego z czujką ruchu,
- montaż punktu czerpalnego wody z wodomierzem,
- inspekcja TV istniejącej kanalizacji deszczowej kd150 (wraz z ewentualnym remontem rozszczelnień, udrożnieniem i oczyszczeniem studzienek i wpsutów),
- montaż wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej z wypełnieniem ścian deskami drewnianymi.
Podstawowe wymagania dla projektowanej wiaty śmietnikowej:
- wymiary przy podstawie : wysokość/głębokość/szerokość – 263-248/298/662 cm,
- słupy 100x100x8 mm będą mocowane do fundamentów betonowych za pomocą 4 szt. kotew wklejanych M12 dł. 15 cm. Fundamenty o wymiarach 40x40x60 cm z betonu C20/25.
- konstrukcja stalowa powinna zostać ocynkowana ogniowo gr.80 μm i malowana proszkowo w kolorze RAAL 7003,
- wypełnienie ścian ażurowych z desek o szerokości maks. 150 mm w kolorze RAAL 8003
- ściana wewnętrzna ażurowa z desek o szerokości maks. 150 mm w kolorze RAAL 8003
- brama wejściowa ze stalowych kształtowników w kolorze ciemny szary RAAL 7003 – 1 szt.
- przewiduje się montaż po obwodzie ścian wewnętrznych odbojnic z deski drewnianej
gr.4 cm zaimpregnowanej i pomalowanej w kolorze RAAL 7001.
- przewiduje się montaż odbojów do bram wejściowych, mocowanych do j nawierzchni drogi,
- rynna odprowadzająca wodę z dachu,
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Dane techniczne:
- szerokość – 2,98 m,
- długość – 6,62 m,
- wysokość (w najwyższym miejscu) – 2,63 m,
- powierzchnia zabudowy – 19,73 m2,
- kubatura – 48,93 m3,
Powierzchnia zabudowy pozwala zapewnić powierzchnię na pomieszczenie:
- 8 kontenerów o pojemności 1100 l (na frakcje mieszane),

W śladzie remontowanej nawierzchni utwardzonej występuje podziemne uzbrojenie terenu w tym:
sieć gazowa, sieć eN, sieć kanalizacyjna. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ich ręczną odkrywkę,
pozostałe roboty również prowadzić w sposób ręczny, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

I.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Powierzchnia działki 209/2, 210/2, 208/3, 207/3, 211/3 – 1301 m2
Powierzchnia nawierzchni EKOL – 324,64 m2, - 24,9%
Powierzchnia nawierzchni COMPLEX – 199,38 m2 – 15,32 %
Powierzchnia ekokraty – 33,88 m2 – 2,6 %
Powierzchnia bruku kamiennego – 116,54 m2 (w tym 31,42 m2 do przełożenia) – 8,95 %
Tereny zielone – powierzchnia 606,83 m2 – 46,64 %

I.9 PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
W procesie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia dla pracowników związane z
wykonywaniem następujących robót:
- roboty prowadzone w wykopach,
- rozładunki dostaw wielkogabarytowych elementów żelbetowych i stalowych,
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- możliwość urazu w wyniku nie prawidłowej obsługi elektrosprzętu.

I.10. WSKAZANIE DOTYCZĄCE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpiecznych. W związku z powyższym pracownicy przy wykonywaniu tych prac muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do
pracy na swoich stanowiskach (w tym na wysokościach), wydane przez lekarzy medycyny pracy. Muszą
również posiadać aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przejść instruktaż na
stanowisku pracy przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót, z przedstawieniem zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót. Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym pracują (np. spawacze). W widocznym miejscu należy umieścić instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy związaną z charakterem i rodzajem wykonywanych
robót.

I.11. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty budowlane należy:
- zapewnić wykonanie przez Kierownika budowy planu BIOZ dla inwestycji,
- zapoznać pracowników z planem BIOZ, z potwierdzeniem na piśmie o zapoznaniu się jego treścią,
- zapewnić realizację robót budowlanych pod nadzorem osób z odpowiednimi kwalifikacjami i
uprawnieniami budowlanymi,
- właściwie ogrodzić teren budowy oraz oznakować miejsca szczególnie niebezpieczne,
- egzekwować stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i ostrzegawczej,
- egzekwować stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej w trakcie wykonywania
robót wymagających ich używania (np. pasy ochronne przy pracach na wysokościach),
- zapewnić dostęp do sprzętu łączności (telefon komórkowy),
- zabezpieczyć plac budowy przed wstępem osób postronnych i niepożądanych,
- stosować się do wymagań BHP określonych w przepisach branżowych,
- ustalić przed realizacją robót budowlanych lokalizację biura budowy, placu składowania materiałów budowlanych, tak aby nie kolidowały z zakresem robót ,
- udostępnić możliwość do ciągłego wglądu przez pracowników do planu BIOZ,
- wykonać i oznakować drogi ewakuacyjne, muszą one być w każdej chwili wolne i przejezdne,
- w miejscu wyznaczonym umiejscowić sprzęt i środki gaśnicze oraz środki pierwszej pomocy,
- zapoznać pracowników z projektem technicznym przedmiotowej inwestycji.
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