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OPIS TECHNICZNY 

 

Projekt Budowlany i Wykonawczy I etapu realizacji Planu zagospodarowania  

terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Polnej w Murowie 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

1.1. Zlecenie – Notatka służbowa z dnia 21.12.2011r. 

1.2. Założenia inwestorskie do programu I. etapu. 

1.3. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.04.2010r.  

1.5. Inwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka istniejącym drzewostanem.  

1.6. Koncepcja Funkcjonalno-przestrzenna uzgodniony przez Zamawiającego. 

1.7. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania. 

1.8. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez MZWiK 

„PROWOD” Sp. z o.o. Czarnowąsy z dnia 27.05.2010r. 

1.9. Warunki techniczne przyłączenia energii elektrycznej z dnia 04.06.2010r wydane 

przez Rejon Energetyczny w Namysłowie. 

1.10. Uzgodnienia z Użytkownikiem. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA 

 

2.1. Stan istniejący Działka nr 244/11 k.m. 1, obręb Murów o powierzchni 1,4180ha, 

obejmuje (nieużytki - 0,708ha, łąki i pastwiska - 0,14ha, rolne o pow. 

 - 0,57ha, nie wymagają zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych), na 

terenie, który jest własnością Gminy Murów. W obrębie granic opracowania dla 

I. etapu realizacji, określonych na planie(A,B,C,D,E,F.), występuje samosiewne 

zadrzewienie i krzewy ozdobne z pojedynczymi drzewami owocowymi. Całość 

działki, na łagodnym stoku z licznymi nasypami, począwszy od ul. Polnej, która 

otacza teren od strony zachodniej i północnej, do istniejącego cieku wodnej 

melioracji po stronie południowej, jest porośnięta nierównomiernie trawą. 

2.2. Taras plenerowy istniejący z nieregularnych płyt kamiennych na stoku terenu. 

Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni z odzyskanych płyt kamiennych 

grubości ok. 4cm na wyremontowanym podłożu o pow. około 15,60m². 

2.3. Altanka istniejąca o konstrukcji drewnianej z barierkami, zadaszona dachem 

dwuspadowym krytym gontem papowym. Posadzka do remontu oraz malowanie 

elementów konstrukcji drewnianej lakierem wodoodpornym. Powierzchnia 18,50 

m². 

2.4. Teren sportowy i plac zabaw istniejący Zespół boisk niewymiarowych, teren 

bez niwelacji, o nawierzchni trawiastej. Plac zabaw o nawierzchni trawiastej 

urządzony przyrządami przestrzennymi. Do adaptacji w dalszym etapie. 

Łączna powierzchnia terenów około 2 668,80 m². 

 

3. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE. 

 

3.1. Przyłącze energii elektrycznej z linii NN, słupowe do przebudowy na 

podstawie warunków technicznych Rejonu Energetycznego w Namysłowie. Na 

terenie projektuje się stałe oświetlenie typu parkowego oraz czasowe dla terenu 

kortu tenisowego z placem zabawowym. 
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3.2.Wodociąg nawodnienia projektowanej szaty roślinnej. Na terenie parku 

zaprojektowano 1 studzienkę hydrantową, która służy do podlewania nasadzeń za 

pomocą węży ogrodowych o długości 30m oraz zraszaczy. Przyłącze na podstawie 

technicznych warunków przyłączenia wydanych przez MZWiK „PROWOD” Sp. z o.o. 

Czarnowąsy z istniejącej sieci w ul. Polnej. 

3.3.Dojścia spacerowe (nr 5) i ścieżki edukacyjne okrężne (nr 6,7). 
Przebieg ścieżek, usytuowanie tablic informacyjnych i ławek z oparciami 

zaprojektowano biorąc pod uwagę występującą szatę roślinną.  

Dla traktów głównych (nr 5) przyjęto szerokość 2,50m, nawierzchnia z kształtek 

betonowych o grubości 6cm w kolorze beżowym.  

Szerokość ścieżek (nr 6,7) okrężnych 1,50m, z obrzeżami chodnikowymi 8x30cm. 

Projektuje się nawierzchnię mineralną w kolorze szaro-żółtym, o nazwie Hanse 

Grand®, z gatunkowych surowców jak łupki wysokogórskie, żwir wiążący o wielu 

frakcjach, kamień naturalny lub równorzędną,. Spadki poprzeczne i podłużne 

odpowiadają projektowanemu ukształtowaniu terenu. Przebieg ścieżek i usytuowanie 

placów zaprojektowano biorąc pod uwagę występującą i szatę roślinną. 

 

4. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I NAWIERZCHNIE 

 

4.1.Teren byłego wysypiska wymaga przeprowadzenia niwelacji z przemieszczeniem 

istniejących nasypów, karczowania brył korzeniowych po wycince oraz wyrównania 

podłoża na terenie pod ciągi piesze. Występujące w rejonie środkowo-wschodnim 

lokalizacji nasypy o wys. ok. 1,20m  należy obniżyć przez rozgarnięcie w otaczającym 

terenie, do uzyskania średniej rzędnej 0,30m nasypów zniwelowanych. 

4.2.Ścieżki główne parku, o nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6cm.  

4.3.Ścieżki okrężne z nawierzchnią mineralną o nazwie Hanse Grand®. 

 

5. UZBROJENIE TERENU 

 

5.1.Przyłącze energii elektrycznej z linii NN, słupowe do przebudowy na podstawie 

warunków technicznych Rejonu Energetycznego w Namysłowie. 

 

5.2. Przyłącze wodociągu Przyłącze na podstawie technicznych warunków przyłączenia 

wydanych przez MZWiK „PROWOD” Sp. z o.o. Czarnowąsy z istniejącej sieci w ul. 

Polnej. 

 

6. URZĄDZENIA SPORTOWE I REKREACYJNE ISTNIEJĄCE. 

 

6.1. Teren sportowy i plac zabaw istniejący. Poza opracowaniem występuje Zespół 

boisk niewymiarowych, teren bez niwelacji, o nawierzchni trawiastej i mineralnej. 

Plac zabaw urządzony istniejącymi przyrządami przestrzennymi jak przeplotnie, 

ważki i huśtawki w terenie o nawierzchni trawiastej. 

6.2.Altanka istniejąca (nr 1.)o konstrukcji drewnianej z barierkami, zadaszona dachem 

dwuspadowym krytym gontem papowym. Posadzka do remontu oraz malowanie 

elementów konstrukcji drewnianej lakierem wodoodpornym. 

6.3.Taras plenerowy istniejący (nr2.)z nieregularnych płyt i kamiennych na stoku 

terenu. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni z odzyskanych płyt kamiennych 

grubości ok. 4cm na wyremontowanym podłożu. 
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7. URZĄDZENIA SPORTOWE I REKREACYJNE PROJEKTOWANE 

 

7.1.Plac zabawowy ze sceną zadaszoną (nr 3)  
7.1.1. Ściany i filary sceny z bloczków betonowych M6 na zaprawie cem. 

wapiennej. 

7.1.2. Podłogę sceny stanowi płyta betonowa 15cm na wylana na utwardzonych 

co 15cm warstwach piasku podłoża oraz na ścianie zewnętrznej. Powierzchnia ok. 

30,0m², dylatowana w polach 3,0 x 2,5m.  

7.1.3. Gładź samorozlewna. Warstwę wierzchnią wykonać z samorozlewnej 

posadzki cementowej ATLAS POSTAR 100 lub równorzędnej, dylatowanej 

analogicznie jak podłoże. 

7.2.Podest sceny zadaszonej murowany z bloczków betonowych M6 o wysokości 0,45m 

nad terenem, wykończenie –tynk mozaikowy barwy klinkierowej lub w obudowie z 

płytek klinkierowych.  

7.2.1. Izolacja ław i fundamentów powłokowa asfaltowo-kauczukowa na całej 

powierzchni.  

7.2.2. Posadzka sceny z mrozoodpornych niepoślizgowych płytek ceramicznych 

wraz ze schodami 3x15cm, na wypoziomowanym jak wyżej podłożu.  

7.2.3. Na słupach narożnych w głębi sceny pkty przyłączenia energii 

elektrycznej. Szczegóły rozwiązań w Projekcie.  

7.2.4. Balustrada sceny z krzyżulców drewnianych z pochwytem z rury stalowej 

ø60mm. 

7.3.Zadaszenie stałe. Przewiduje się wybudowanie, dla organizowanych występów i 

zabaw, tradycyjnego zadaszenia ze świetlikiem kalenicowym przeszklonym płytami z 

komorowego PC.  

7.3.1. Więźba drewniana 4 spadkowa, mocowana łącznikami stalowymi, 

wsparta na wieńcu z podwalin drewnianych, zakotwionym w trzpieniach betonowych 

głowic słupów38x38cm, murowanych z klinkieru na zaprawie cementowo-

wapiennej, spoinowanej.  

7.3.2. Dach pokryty blachodachówką w kolorze ceramiki, na łatach 5x4cm 

rozmieszczonych co 40cm. Podniebienie z płyt OSB 18mm impregnowanych w 

naturalnym kolorze, mocowane do łat. Szczegóły rozwiązań w rysunkach Projektu.  

 

7.4.Plac z kręgiem ogniskowym projektowany(nr.4.). Przewiduje się wykonanie 

wielokątnego murku klinkierowego z siedziskami drewnianymi. Nawierzchnia 

brukowana kostką betonową, z proj. kręgiem ø 3,0m z palisady betonowej, 

brukowanym z dzikiego kamienia polnego. Szczegóły rozwiązań w rysunkach 

Projektu. 

 

8. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY. 

(Katalog KOMSERWIS Świat małej Architektury 2009/2010) 

 

8.1.Słupki zabezpieczające dostęp pojazdów „Bulwar” 005202 stalowe, malowane 

tradycyjnie o wysokości 70cm, zabetonowane z rurą kotwiącą. Ilość 10 sztuk. 

 

8.2. Ławki parkowe „OSLO” 001103 z oparciem lub bez, siedziska z listew 

iglastych, podstawa żeliwna malowana tradycyjnie. Ilość ławek 20 sztuk. 

8.3. Kosze „PARK” 003404, listwy obudowy z drewna iglastego pojemnik stalowy 

35l z popielniczką, z możliwością zakotwienia, malowany proszkowo. Ilość 12 sztuk. 
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8.4.Tablice informacyjne 010222 o wysokości 220cm i szerokości 140cm. Elementy 

żeliwne i stalowe malowane tradycyjne, zabetonowane w podłożu, powierzchnia 

ekspozycyjna 120x80cm z płyty OSB. Ilość 8 sztuk. 

 

8.5.Słupy i latarnie oświetlenia parkowego oraz sportowego Katalogowe aluminiowe 

maszty z oprawami, anodowane w kolorze oliwkowo-zielonym RAL 6003.  

Ilość i koszty podaje Projekt inst. elektrycznych. 

 

9. SZATA ROŚLINNA  

 

Projekt adaptuje zachowaną wg. inwentaryzacji zieleń wysoką. Całość kompozycji 

otaczają ścieżki dydaktyczne o nawierzchni mineralnej z tablicami informacyjnymi, 

ławkami oraz koszami na odpadki. Wprowadza się różnorodną zieleń ozdobną. Zieleń 

niska to ukwiecenia złożone z róż, kwietników z bylinami i wrzosami oraz ziół. 

Wypełnieniem całości parku są projektowane trawniki parkowe. Szczegóły w 

Projekcie szaty roślinnej.  

 

10. UPROSZCZONY BILANS TERENU 

 

10.1. Powierzchnia zabudowana     338,90 m² 

Taras zabawowy ze sceną      320,40 m² 

Altana istniejąca        18,50 m² 

10.2. Nawierzchnie komunikacyjne    1 306,90m² 

Ścieżki główne o nawierzchni z kostki betonowej     773,50 m² 

Ścieżki piesze o nawierzchni mineralnej      492,00 m² 

Placyk z siedziskami przy ognisku         41,40 m² 

10.3. Urządzenia sportowe i rekreacyjne działki    95,60 m²  

 Taras plenerowy istniejący       15,60 m² 

 Ławki parkowe z oparciem .      80,00 m 

10.4. Zieleń i trawniki      9769,80 m² 

Zieleń i trawniki na terenie działki    6532,20m² 

 

10.5. Teren sportowy i plac zabaw istniejący(poza opracow.  2 668,80 m² 

Istniejący zespół boisk      1 751,00 m² 

Plac zabaw istniejący         917,80 m² 

 

10.6. Powierzchnia działki              14 180,00 m² 

 

10.7. Chodnik ul. Polnej-poza opracowaniem         180,00 m² 

 

 

 

 

 

Opole styczeń 2012r.      Opracował: 


