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O P I S     T E C H N I C Z N Y 
do projektu utworzenia kompleksu sportowo – rekreacyjnego 

na Placu Eichendorffa w Krapkowicach 
 
 

inwestor  : Gmina Krapkowice  
    ul. 3-go Maja 17  

     47-303 Krapkowice    
 

 lokalizacja  : działka nr 438/5 k.m.13 
     obręb: Krapkowice  

 
 
1. Podstawa opracowania 
 
Podstawa opracowania : 
- zlecenie Inwestora  ,  
- podkład geodezyjny , mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
  uzgodnienia z Inwestorem , wytyczne Inwestora , 
- obowiązujące normy i przepisy , 
- literatura techniczna  
 
 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

2.1.Przedmiot inwestycji , charakterystyka ekologiczna 
 
Przedmiotem inwestycji jest utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego 
na Placu Eichendorffa w Krapkowicach. 
Inwestycja stanowi utworzenie miejsca aktywnej rekreacji dla mieszkańców 
Krapkowic, poprzez montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów 
skatepark'u. 

 

2.2.Stan istniejący. 
       
Teren przewidywanej inwestycji (Plac Eichendorffa) to teren zieleni miejskiej 
zlokalizowany wzdłuż ul. Ks. Koziołka. Pomiędzy Placem a ulicą znajduje się 
ścieżka rowerowa. Plac Eichendorffa jest miejscem organizacji imprez 
plenerowych i  koncertów. W północnym narożniku Placu zlokalizowane 
zostały: plac zabaw dla dzieci z urządzeniami drewnianymi oraz linowymi a 
także teren (podłoże asfaltowe) w formie skateparku.  
 
Z uwagi na charakter inwestycji nie wpływa ona negatywnie na powierzchnię  
ziemi , glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
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2.3.Projektowane zagospodarowanie terenu   
 

Projektuje się zagospodarowanie części terenu Placu Eichendorffa  
w Krapkowicach . 
Planowana inwestycja stanowi utworzenie miejsca aktywnej rekreacji dla 
mieszkańców Krapkowic. 
     
Zakres rzeczowy projektowanych prac :  
 
   - uporządkowanie części terenu ,  

- montaż elementów skateparku w formie : 
- prefabrykowanych, betonowych urządzeń : Wall Ramp 
     oraz zestawu Fun Box 

  - montaż elementów siłowni zewnętrznej – łącznie 7 stanowisk  
 

- wykonanie ścieżki spacerowej w formie zamkniętego owalu oraz podłoży 
pod stanowiska elementów siłowni zewnętrznych z nawierzchnią z kostki 
betonowej typu „Starobruk” wzbogacona kryształkami granitu gr. 6 cm i 
obramowaniami  z krawężników betonowych 8/30 na podsypce 
piaskowo cementowej 

 
Dostęp do drogi publicznej istniejący . 

 
2.4. Zestawienie powierzchni - elementy zagospodarowania  
 

Powierzchnia projektowanych utwardzeń – ścieżka spacerowa  oraz 
stanowiska elementów siłowni zewnętrznych z nawierzchnią z kostki 
betonowej : 120 m2. 

    
Powierzchnia  bierna biologicznie pozostaje bez zmian.   
Powierzchnia czynna biologicznie  pozostaje bez zmian. 

 
2.5. Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego . 

   
2.6. Teren objęty projektem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
 
2.7. Przewidywane zagrożenia dla środowiska i higieny i zdrowia 

użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia  
 

Nie przewiduje się.  
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3. PROJEKT  BUDOWLANY  
 

Oczyszczenie i plantowanie terenu  
  

Przewiduje się oczyszczenie terenu objętego zakresem inwestycji 
z kamieni, śmieci,  plantowanie - wyrównanie terenu z rozplantowaniem 
ziemi - urobku powstałego podczas korytowania ścieżki oraz stanowisk 
pod elementy siłowni zewnętrznej.  

        
Konstrukcja nawierzchni  ścieżki 

                                        
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni ścieżki 
oraz stanowisk: 
- nawierzchnia  z kostki betonowej typu „Starobruk” gr. 6 cm 
  (kostka o miękko zaokrąglonych krawędziach wzbogacona   
   kryształkami granitu) na podsypce piaskowo-cementowej 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0 -32 mm, stabilizowana 

mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu 
- warstwa odcinająca z piasku lub pospółki  - zagęszczana 

mechanicznie: gr 6 cm po zagęszczeniu 
- obramowania krawężników betonowych 8/30 na podsypce cem.-

piaskowej 
- aranżacja terenu wewnątrz ścieżki spacerowej – grys granitowy 

frakcji 16/22 gr 10 cm na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej o 
parametrach: 

• wytrzymałość na rozciąganie: 15 kN/m 
• wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: 

min. 55 l/m2/s 
• odporność na przebicie statyczne (CBR min. 1500N) 
• wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 40% 
• wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: wskazana min. 4,0E-6 m2/s 

Urządzenia siłowni zewnętrznej 
 

Specyfikacja techniczna : 
- Urządzenie wykonane z rur stalowych galwanizowanych, 

malowanych podwójną warstwą farby proszkowej typu Akzo 
Nobel 

- Przekrój rury zasadniczej (słupek główny urządzenia) 140 mm, 
grubość ścianki 3mm 

- Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące urządzenie do 
podłoża z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny. 

- Pozostałe elementy urządzeń wykonane o średnicy : 33mm, 
42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubości ścianki 2,75mm 
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- Uchwyty i rączki z polichlorku winylu w kolorze czarnym. 
- Wszystkie złączki, podkładki i śruby ze stali nierdzewnej. 
- Urządzenia zaopatrzone w bezobsługowe łożyska NSK 
- Tabliczka informacyjna na głównym słupku. Wykonana z blachy 

nierdzewnej 1mm. Instrukcja nanoszona na tabliczkę techniką 
sitodruku w fazie produkcji. 

- Urządzenie montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, 
zatapianej w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem 
częściowego szalunku  o wymiarach 600x600x1000mm. Beton 
klasy minimum B-30  wodoszczelny W8 lub przy zastosowaniu 
gotowych prefabrykatów betonowych i specjalnej tablicy 
montażowej,   wykonanej z blachy o grubości 10mm. 

 
Opis poszczególnych elementów :  

"Orbiterek" 

 

Wymiary : 1461 x 577 x 1646 mm 
Urządzenie służy uaktywnienia górnych 
i dolnych kończyn oraz pasa  
biodrowego ruchomości stawów, 
poprawa funkcjonowania układu 
sercowo-naczyniowego i  
oddechowego 
 

 
"Piechur pojedynczy" 

 

Wymiary : 1189 x 291 x 1478 mm 
Urządzenie służy do wzmocnienia 
mięśni nóg, rozciągniecia ścięgien, 
poprawy elastyczności stawów. 
Wzmocnienie układu sercowo- 
naczyniowego i oddechowego. 
Poprawienie krążenia, utrata wagi  
ciała. Poprawa ogólnej kondycji 
organizmu. 
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"Surfer/Narciarz/Twister" 

 

Wymiary : 1290 x 847 x 1463 mm 
Urządzenie służy do wzmocnienia 
mięśni pleców i brzucha. Zwiększa  
ruchomość stawów biodrowych i  
kolanowych. Wspomaga pracę  
obręczy barkowych. 
 

"Przywodziciel - odwodziciel" 
 

 
 

Wymiary : 1680 x 451 x 1445 mm 
Urządzenie służy do rozciągania 
mięśni przywodzących i odwodzących 
uda, poprawia wydolność układu 
krążenia i oddechowego, ogólna 
poporawa kondycji, utrata wagi. 
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"Trenażer nóg" 

 

Wymiary : 2303 x 665 x 2000 mm 
Urządzenie służy do wyćwiczenia  
mięśni łydek, siły bioder oraz 
stabilności nóg 
 

"Motyl" 

 
 

 

 

 

Wymiary : 2332 x 902 x 2000 mm 
Urządzenie służy do ćwiczenia mięśni 
grzbietu, tzw. "Motyla" , mięśni ramion 
i klatki piersiowej. 
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"Drabinka + podciąg nóg" 

 
 

 

 

 

Wymiary : 1572 x 1030 x 2010 mm 
Urządzenie służy do budowy  
muskulatury obręczy barkowej,  
wzmocnienie mięśni brzucha,  
rozgrzewi oraz rozciągania.  
 

 
BETONOWY FUNDAMENT POD URZĄDZENIA - 7szt  
- dostarczony przez wybranego producenta w komplecie z końcówkami do   
  montażu urządzeń. 
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Elementy wyposażenia skatepark'u 
 
 

Wall ramp 

 

- Konstrukcja urządzenia z betonu 
klasy B30, oraz elementów stalowych 
ocynkowanych 
- Podpory z profilu zamkniętego 
70x70x3mm   
- Wszystkie elementy metalowe w 
urządzeniu  ocynkowane metodą 
ogniową 
- Elementy betonowe impregnowane i 
malowane preparatami i farbami 
firmy typu PILBET 

 

 
 
 
 
 
 

Fun box nr 50 

 

 
- W skład zestawu wchodzą  Box 980 + 

2x Coping Ramp 980 + Bank 700 + 
Curb 980 

- Konstrukcja urządzenia wykonana z 
betonu klasy B30, oraz elementów  

  stalowych ocynkowanych   
- Wszystkie elementy metalowe w 

urządzeniu ocynkowane są metodą 
ogniową 
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          Kosze betonowe sześciokątne z metalowym wkładem  
             

Przewidziano ustawienie 2 szt koszy betonowych sześciokątnych 
z wkładem metalowym   →  patrz część rysunkowa . 
Materiał - kamień płukany , grys . 
Wysokość - 62 cm , 
Średnica - góra - dół -  51 - 60 cm , 
Waga - 150 kg  
(standard wykonania odpowiadający firmie Ziegler) 

 
          Ławka betonowa z siedziskiem drewnianym bez oparcia  
           

Przewidziano 2 ławki - wersja bez oparcia   
Rodzaj drewna drewno miękkie   
Długość całkowita 1900 mm  
Głębokość 450 mm  
Wysokość całkowita 440 mm  
Długość siedziska 1900 mm  
Głębokość siedziska 450 mm  
Wysokość siedziska 440 mm  
Waga 174 kg  
Sposób mocowania; wolnostojąca   
Konstrukcja: 
Konstrukcja z betonu płukanego. min.10 lat gwarancji na trwalosc kruszyw.   
Powierzchnia siedziska z drewnianym olistwowaniem. 
Drewno: 
Listwy z drewna iglastego, impregnowane, malowane lakierobejcą w  
kolorze: dąb naturalny. Dodatkowo zabezpieczone lakierem przed  
szkodliwym dziaaniem czynników atmosferycznych. 
(standard wykonania nie gorszy niż firmy Ziegler) 
 
 
ZIELEŃ 
 

Projektuje się nasadzenia krzewów w środku placu oraz wysiew trawy. 
 
Wykaz krzewów: 

 
- Pęcherznica kalinolistna 'Purpureus' - 10 szt - Odmiana pęcherznicy o 
purpurowych liściach. Dobra na żywopłot jak również do sadzenia w grupie 
lub pojedynczo w ogrodzie. Dorasta do 2-3 metrów, można przycinać. 
Odporna na mróz i choroby. Nie wymaga szczególnego stanowiska, rośnie 
na słabszych ziemiach.  
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- Forsycja 'GOLDEN TIMES' - 10 szt - efektowna odmiana dobrze znanej i 
lubianej forsycji. Jest dekoracyjna cały sezon wegetacyjny bo od IV-V 
zdobią ją żółte kwiaty w dużych ilościach a później zielone liście z szerokim 
żółtym brzegiem. Młode pędy mają kolor czerwony. Nadają się na 
żywopłoty naturalne i formowane bo bardzo dobrze znoszą cięcie. Jest to 
roślina nie wymagająca, dobrze rośnie na każdej glebie w słońcu i 
półcieniu. Całkowicie mrozoodporna.  
 

4 . Warunki ochrony przeciwpożarowej  
 

Nie dotyczy  
 

 
5. Całość wykonać zgodnie z projektem , sztuką budowlaną i obowiązującymi  
       przepisami  BHP pod nadzorem osoby uprawnionej.  
 

 
         
 
 
 
 
Opracował :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krapkowice , marzec  2013 


