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I. PODSTAWY OPRACOWANIA 
 

Projekt stanowi podstawę do wykonania zagospodarowania terenu rekreacji 
publicznej jako zadrzewionego skweru z instalacją obiektów małej architektury (urządzeń 
komunalnych i latarni oświetlenia parkowego zasilanych ogniwami słonecznymi) wraz z 
nasadzeniami roślin ozdobnych i częściowym utwardzeniem terenu. 

Projekt został sporządzony na podstawie zamówienia Urzędu Gminy Skarbimierz, 
Skarbimierz Osiedle, ul. Parkowa 12. W roku 2018 dokonano aktualizacji dokumentacji. 

Odbyło się szereg spotkań i konsultacji w celu doprecyzowania szczegółów 
założenia i określenia charakteru obiektu. Po akceptacji zaproponowanego układu 
przestrzeni przystąpiono do właściwych prac projektowych. 
 
 
1. Podstawy prawne, przepisy, normy, uzgodnienia i inne dokumenty do 

projektowania: 
 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2002 r. Nr 75 poz. 690) 

 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z dnia 16 września 2004 roku, nr 202, poz.2072 ze zm.). 
 

• Wytyczne do projektowania ustalone z przedstawicielami zamawiającego. 
 
 

2. Materiały i zało żenia do projektowania 
  

Projekt wykonany na podstawie zaktualizowanej mapy do celów projektowych 
aktualnej na dzień 27-06-2014, wykonanej przez firmę GeoSaw, pod kierownictwem 
geodety uprawnionego, Pana Andrzeja Sawickiego. 

Podczas prac projektowych wzięto pod uwagę linie podziemne i naziemne wykazane 
na podkładzie mapowym. Jak wynika z uzgodnień branżowych wykonanych podczas 
sporządzania mapy do celów projektowych - w pobliżu instalacji urządzeń małej 
architektury brak jest linii uzbrojenia podziemnego mogących kolidować z inwestycją. 

Zgodnie z informacj ą uzyskan ą od EKO-SKARBIMIERZ Sp. z o.o. z dnia 04-12-
2014r. wskazana na mapie podziemna linia wodoci ągowa jest nieczynna i nie 
koliduje z przedmiotow ą inwestycj ą. 

Przy planowaniu rozmieszczenia urządzeń kierowano się wskazaniami z mapy do 
celów projektowych - z możliwie największą dokładnością, jednak podczas wykonywania 
wykopów pod fundamenty urządzeń należy zachować szczególną ostrożność. 

Wykonawca powinien dokładnie przeanalizować obszar przed rozpoczęciem robót, 
gdyż sytuacja rzeczywista może nieznacznie odbiegać od lokalizacji wskazanej na mapie. 
W przypadku ewentualnej kolizji planowanego zagospodarowania z istniejącym 
drzewostanem dopuszcza się przesunięcie kolidujących obiektów - z zachowaniem 
schematu funkcjonalnego i komunikacyjnego obiektu. 
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II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie części 5 przedmiotowych 

działek 167/14, 167/4, 167/5 i 167/6, (niemal cała inwestycja zawiera się na działce nr 
167/5) polegające na: 
• niwelacji terenu, 
• częściowym utwardzeniu terenu w postaci krętych ścieżek z kostki betonowej grubości 

6cm, ułożonej na przepuszczalnej podbudowie mineralnej, 
• montażu urządzeń małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci, 

stojaków na rowery i stołów do gier, 
• montażu urządzeń małej architektury w postaci latarni oświetlenia parkowego 

zasilanych fotowoltanicznie, 
• wykonaniu pola go gry w bule, 
• nasadzeniu roślin ozdobnych z przygotowaniem podłoża i ściółkowaniem korą, 
• wykonaniu nawierzchni trawnikowych. 

 
 

III. PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, przed przekazaniem placu budowy 
wykonawcy, teren powinien być wykoszony, aby ułatwić poruszanie się po terenie osób i 
maszyn, ułatwić rozpoznanie w terenie, a także umożliwić wykonanie pomiarów i 
przejrzyste oznakowanie wykopów. 
 Oznakowania w terenie i ewentualnego osłonięcia wymagają wszelkie pokrywy 
studzienek kanalizacyjnych, przebieg linii uzbrojenia, a także inne urządzenia 
infrastruktury znajdujące się w obrębie terenu opracowania, które mogą być uszkodzone 
podczas prac ciężkiego sprzętu. Należy zachować szczególną uwagę podczas wszelkich 
prac prowadzonych w ich pobliżu. 
 Ze względu na praktycznie brak uzbrojenia terenu najważniejsze jest jednak 
zabezpieczenie drzew pozostających na terenie opracowania przed uszkodzeniami 
podczas prowadzenia robót. Ze względu na sporą ilość drzew proponuje się 
zabezpieczenie jedynie drzew znajdujących się na trasach przejazdu / dojazdu sprzętu 
budowlanego i w odległości do 2m od nowo - projektowanych ciągów pieszych. 
Zabezpieczenie drzew przez osłonięcie pni deskami i obwiązanie sznurem lub drutem. 
 Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy 
(tablice informacyjne i ewentualnie owinięcie obszaru kolorową taśmą, rozpiętą na 
słupkach). 
 W czasie prowadzenia prac ciężkiego sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób trzecich. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na dzieci, aby wykluczyć ich wstęp w pobliże prowadzonych prac budowlanych. 
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IV. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI 
 

 Teren przeznaczony pod skwer zlokalizowany jest w obrębie fragmentów działek o 
numerach 167/14, 167/4, 167/5 i 167/6. Obszar jest zadarniony, oczyszczony ze starych 
betonowych pozostałości budowlanych i częściowo zniwelowany. Teren bez wyraźnego 
zróżnicowania wysokościowego. Planowana inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem 
podziemnym. 
 Dla terenu objętego zagospodarowaniem uchwalony jest Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Terenu. 
 
 Obszar działek nr 167/5 i 167/6, na których zaprojektowano instalację wszystkich 
obiektów małej architektury, sklasyfikowano w MPZP jako "ZP" - Tereny Zieleni 
Urządzonej . Projektowana funkcja terenu wpisuje się w określony typ zagospodarowania. 
 
 Obszar działek nr 167/14 i 167/4 sklasyfikowano w MPZP jako "KDL" - Tereny 
Dróg Publicznych - ulice lokalne). Na obszarach tych planuje się wykonać utwardzenie 
części terenu na projektowanych ciągach pieszych. Projektowana funkcja terenu wpisuje 
się w określony typ zagospodarowania. 
 
 Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie posiada wpisu do 
rejestru zabytków, nie podlega również ochronie konserwatorskiej. Ponadto nie znajduje 
się w obszarze podległym ochronie środowiska, a projektowana funkcja nie zalicza się do 
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wpłynie tym samym na 
pogorszenie warunków środowiska przyrodniczego. 

 
Ponadto projektowana inwestycja nie b ędzie ogranicza ć: 
 

• dostępu do drogi publicznej 
• korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności 
• dopływu światła dziennego oraz nie będzie stwarzać uciążliwości powodowanych 

przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, a także nie będzie powodować 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
 

Poziom emisji występujący w wyniku przystąpienia do użytkowania planowanej 
inwestycji nie przekroczy dopuszczalnych norm poza granicami lokalizacji inwestycji. 
Reasumując granice oddziaływania projektowanej inwestycji zamkną się w granicach 
działek nr 167/14, 167/4, 167/5 i 167/6. 
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V. STAN PROJEKTOWANY 
 
a) Założenia programowe 
 
 Przewiduje się utworzenie terenu rekreacyjnego przeznaczonego dla mieszkańców 
miejscowości w różnym wieku. Dla dorosłych przewidziano stoły do gier towarzyskich i 
pole do gry w bule. Dla dzieci i młodzieży dedykowane są dwa urządzenia edukacyjne. 
Jednak wszystkie projektowane elementy są na tyle uniwersalne, że z całości 
wyposażenia mogą korzystać użytkownicy w każdym wieku. Wraz pobliskim placem 
zabaw, siłownią plenerową  i boiskiem sportowym obiekt ma stworzyć wielofunkcyjną i 
ciekawą przestrzeń. 
 
b) Zało żenia budowlane 

 
 Na terenie skweru mają zostać zainstalowane obiekty małej architektury w postaci 
urządzeń komunalnych oraz dwóch edukacyjno - poznawczych. Planuje się także 
zainstalowanie obiektów małej architektury w postaci latarni oświetlenia parkowego 
zasilanych ogniwami fotowoltanicznymi (bez budowy sieci oświetlenia i przyłączania do 
sieci energetycznej). Planuje się także częściowe utwardzenie terenu na ciągach pieszych 
i wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej. 
Zestawienie powierzchni  
 
Powierzchnia objęta opracowaniem    ~ 6430,0 m2 

Nawierzchnia z kostki betonowej (P1 i P2)    – 807,0 m2 

Nawierzchnia żwirkowa bulodromu     – 60,0 m2 

Kubatura        – brak 
Wysokość najwyższego obiektu     ~ 5,6m 
 
 
3. Obiekty małej architektury - urz ądzenia edukacyjne  
 
 Planuje się zamontowanie dwóch urządzeń edukacyjno poznawczych o konstrukcji 
metalowej, uzupełnionej o tworzywa sztuczne, posadowionych w podłożu przez 
zabetonowanie na miejscu. 
 Urządzenia rekreacyjno - edukacyjne spełniające wymogi norm z rodziny PN-EN 
1176:2009 części od 1 do 11 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” (wymóg nie 
dotyczy urządzeń towarzyszących). 
 Zaprojektowano montaż dwóch pojedynczych przyrządów / eksponatów 
poznawczych ukierunkowanych na stymulację różnych zmysłów. 
 Zamieszczone ilustracje nie wskazują dostawcy urządzeń, a jedynie obrazują 
formę, wzornictwo, kształt, kolorystykę oraz schemat funkcjonalno - użytkowy urządzeń, 
które mają stanowić wyposażenie parku tematycznego. Dopuszcza si ę zastosowanie 
urządzeń równowa żnych. 
• W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie mniejsze o 5% lub 

dowolnie większe od wskazanych rozwiązań. 
• W zakresie kolorystyki za równoważne zostanie uznane urządzenie w kolorystyce 

niebieskiej lub pomarańczowej. 
• W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne uznane zostanie jedynie 

urządzenie o konstrukcji nośnej stalowej. 
 

Gwarancja na urz ądzenia rekreacyjno-edukacyjne - minimum 24 
miesi ące. 
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 Na etapie składania ofert przez wykonawców, w celu umożliwienia ich oceny, każdy 
oferent powinien przedstawić inwestorowi - wraz z ofertą - karty techniczne  wszystkich 
urządzeń rekreacyjnych oraz kopie certyfikatów potwierdzających zgodność urządzeń z 
normą PN-EN 1176:2009 - części od 1 do 11 „Wyposażenie placów zabaw i 
nawierzchnie”. Karty techniczne powinny zawierać dane techniczne oraz ilustracje 
urządzeń aby stanowić mogły podstawę oceny ofert.  
 
• Każde urządzenie wyposażone dodatkowo w tabliczkę informacyjną (umieszczoną 

obok urządzenia) instruującą użytkownika jak korzystać z danego urządzenia / 
obiektu. 

• Minimalna głębokość posadowienia urządzeń wynosi ~80cm (długość części 
metalowej urządzeń wpuszczana w podłoże). 

• Sposób zamontowania urządzeń, będący warunkiem prawidłowego i zgodnego z w/w 
normami posadowienia i późniejszego użytkowania urządzeń, powinien przebiegać 
zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

• Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje 
w gestii wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z w/w 
normami. 

• Dobór wielkości i głębokości fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji 
urządzeń edukacyjnych. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urządzeń, ze 
względu na konieczność określenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania 
certyfikatu na urządzenie, mogą być wprowadzane jedynie przez producenta urządzeń 
lub w porozumieniu z nim. 

• Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje 
w gestii wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z w/w 
normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca się by montażu dokonywała 
wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń. 

 
 

UWAGA!  W obrębie podanych stref bezpieczeństwa nie mogą znajdować się krzewy lub 
drzewa, ani żadne inne elementy mogące powodować zagrożenie użytkowników podczas 

użytkowania (np. ławki, kosze na śmieci). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D.1  Urządzenie edukacyjne - Wir wodny 

 

 

Opis urządzenia: 

Zakręć powoli korbką, wprawiając w ruch wodę wywołując wir.  

Dane techniczne: 

Wysokość: ok. 220 cm   

Wykonanie: 

Konstrukcja stalowa 

 

Zabezpieczenie:  

Farba proszkowa + podkład antykorozyjny 

Kolorystyka: 

Zielony (RAL 6018) 

Montaż: 

Kotwa ocynkowana 80cm wpuszczane w ziemię, zalewana betonem 

 

Dodatkowe wyposażenie: 

Tabliczka informacyjna  



 

D.2  Urządzenie edukacyjne - Pisanie lustrzane 

 

Opis urządzenia: 

Bądź jak Leonardo da Vinci i spróbuj swoich sił w pisaniu lustrzanym! Urządzenie jest 

dwustronne. To świetna zabawa dla każdej grupy wiekowej, również dla dorosłych!    

Dane techniczne: 

długość: ok. 80 cm; szerokość: 80cm;   

Wykonanie: 

Konstrukcja stalowa 

 

Zabezpieczenie:  

Farba proszkowa + podkład antykorozyjny 

Kolorystyka: 

Zielony (RAL 6018)  

Montaż: 

Kotwy ocynkowane 80 cm wpuszczane w ziemię zalewane betonem. 

 

Dodatkowe wyposażenie: 

Tabliczka informacyjna  
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4. Obiekty małej architektury - urz ądzenia komunalne 
 

 Zastosowano urządzenia o trwałej i wytrzymałej na ewentualne akty wandalizmu 
konstrukcji metalowo drewnianej. Części metalowe ocynkowane, a następnie malowane 
proszkowo. Nie dopuszcza się malowania stali czarnej - bez uprzedniego naniesienia 
warstwy ocynku. Podane wymiary urządzeń należy traktować jako minimalne. 
 
 
D.3 Ławka metalowo - drewniana z oparciem 

 

• Wysokość całkowita:  77cm 
• Długość całkowita:  180cm 
• Wysokość siedziska:  maksimum 43cm 
• Szerokość całkowita:  65cm 
• Grubość listew / desek: 4cm (minimum) 
• Kolor rurek - czarny, deski w kolorze palisander. 
• Sposób przytwierdzenia na kostce poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi, 

mocowanie na trawie - przez betonowanie stalowych kotew. 
 

 
 

Rys. 3 Ławka metalowo - drewniana z oparciem (ilustracja poglądowa). 
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D.4 Kosz na śmieci 
 

• Wysokość całkowita: 120cm (wraz z częścią podziemną 165cm) 
• Szerokość:  42cm 
• Pojemność:  minimum 35l 
• Kolor farby czarny (inny niż na ilustracji) 
• Sposób posadowienia na kostce poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi, 

mocowanie na trawie - przez betonowanie stalowych kotew. 
 

 
 

Rys. 4 Kosz na śmieci - metalowy z daszkiem (ilustracja poglądowa). 
(Zainstalowany ma być ocynkowany, a następnie malowany proszkowo w  kolorze 

czarnym). 
 
 
 
 
 
 
 



strona 12 

D.5 Stojak na rowery stalowy - pał ąkowy (4 por ęcze) 
 
• Pojedynczy stojak wykonany z jednego odcinka rury giętego na giętarce. Nie 

dopuszcza się żadnych łączeń, kolanek i spawów na całej długości elementu. 
• Materiał - rura o wymiarach minimalnych 4,24 x 0,2mm 
• Stal cynkowana OGNIOWO. 
• Posadowienie  w podłożu przez zabetonowanie. 

 
Rys.5 Stojak na rowery - minimalne wymiary (ilustracja poglądowa). 

 
Rys.6 Stojak na rowery - zwymiarowany sposób instalacji czterech stanowisk. 
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D.6 Stół do gry w szachy / Chi ńczyka 
 

• Wysokość całkowita:  75cm 
• Długość całkowita:  200cm 
• Szerokość całkowita:  200cm 
• Wysokość siedziska:  maksimum 45cm 
• Siedziska i blat wykonane z płyty HPL lub z "drewna polimerowego" 
• Kolor elementów metalowych - czarny (inny niż na ilustracji). 
• Sposób posadowienia na kostce poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do 

podłoża. 
 

 
Rys.7 Stół do gry w szachy (ilustracja poglądowa). 

(docelowo elementy metalowe mają być ocynkowane, a później malowane proszkowo w 
kolorze czarnym). 
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5. Obiekty małej architektury - latarnie parkowe za silane fotowoltanicznie  
 
 Na terenie skweru planuje się zamontować 7 punktów świetlnych w postaci 
obiektów małej architektury - latarni parkowych z ogniwami fotowoltanicznymi. Nie planuje 
sie budowy sieci elektrycznej ani podłączenia do sieci elektro- energetycznej. 
 Podane niżej parametry należy traktować jako wymagania minimalne. Dopuszcza 
się zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych. 
 
 
Charakterystyka techniczna i wymagane parametry lam py solarnej: 

 
• Wymagany jest czas świecenia lampy solarnej – od zmierzchu do świtu niezależnie od 

pory roku. 
• Napięcie systemowe lampy solarnej:  12 VDC. 
 
 Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 
zgodny z PN EN ISO 9001 w zakresie: produkcji, montażu i serwisu urządzeń 
elektrycznych zasilanych i produkujących energię odnawialną wydany przez niezależną, 
notyfikowaną jednostkę certyfikującą. 
 Do oferty należy załączyć kopię posiadanego, ważnego certyfikatu Systemu 
Zarządzania Jakością zgodnego z PN EN ISO 9001 w zakresie podanym powyżej. 
 

 
Słup lampy solarnej:  
• stalowy, grubościenny, obustronnie cynkowany, stal S235, 
• konstrukcja trzonu słupa oparta na ośmiokącie foremnym o zmiennym przekroju  

(ostrosłup zbieżny), zakończony teleskopowo lub jako słup okrągły, stopniowany o 
przekroju kołowym 

• wysokość  trzonu słupa:  minimum 4.5m, 
• bez rewizji – wnęki zamykanej pokrywą czy drzwiczkami, 
• słup przeliczony (ze względu na wagę systemu, powierzchnię panelu fotowoltaicznego  

oraz powierzchnię boczną oprawy oświetleniowej) do montażu proponowanego 
systemu solarnego, 

• w I strefie wiatrowej zgodnie z normą PN EN 1991-1-4  ( Vref = 22m/s ) dla wysokości 
H do 300 m n.p.m. II kategoria terenu)  

• dokument potwierdzający spełnianie przez konstrukcję słupa wymagania norm:  
EN 1993-3-1:2008, EN 1993-3-2:2008 lub ich późniejszych  rozszerzeń (nowelizacji)  
jeśli takie były 

• dokument potwierdzający spełnianie przez konstrukcję słupa wymagania normy:  
EN 40-5:2002 lub ich późniejszych  rozszerzeń (nowelizacji)  jeśli takie były, 

• dokument potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami i aktami 
normatywnymi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r, 

• certyfikat wydany przez notyfikowaną zewnętrzną jednostkę certyfikującą 
potwierdzający zgodność z normą EN 1090 lub ich późniejszych  rozszerzeń 
(nowelizacji)  jeśli takie były. 

 
Wysi ęgnik do monta żu oprawy o świetleniowej:  
• stalowy, obustronnie cynkowany, 
• stylizowany pałąk  –  1-ramienny , 
• możliwość obrotu wokół pionowej osi słupa - masztu po zamontowaniu opraw  

oświetleniowych na wysięgniku i słupie w zakresie:  0-360 stopni. 
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Fundament pod słup lampy solarnej:  
• prefabrykowany przeliczony ( ze względu na wagę systemu oraz powierzchnię panelu    

fotowoltaicznego oraz szafki sterowniczej i powierzchni bocznej oprawy oświetleniowej 
) pod montaż systemu lampy solarnej w I strefie wiatrowej na słupie stalowym o 
wysokości 4.5m 

• wymiary minimalne fundamentu:  300mm x 300mm x 1500 mm 
• dokument potwierdzający zgodność z PN-EN 14991:2010 ( beton C25/30, klasa 

ekspozycji XF2), 
• dokument potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami i aktami 

normatywnymi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r, 

• certyfikat  na zgodność z normą PN-EN 14991:2010  lub ich późniejszych  rozszerzeń 
(nowelizacji)  jeśli takie były wydany przez notyfikowan ą zewnętrzną jednostk ę 
certyfikuj ącą. 
 

Akumulator – 1szt.:  
• akumulator bezobsługowy głębokiego rozładowania - żelowy  o projektowanej 

żywotności 12 lat  
• pojemność:  minimum 90 Ah ( C20 – 20 godzinny tryb rozładowania ) 
• wymiary:  minimum  350mm x 167mm x 183 mm 
• waga:  maksymalnie 26 kg 
• minimum 1300 cykli przy 30% głębokości cyklicznego dobowego rozładowania 

akumulator musi posiadać oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi 
pozwalające na ich identyfikacje. 

• deklaracja na zgodność  z obowiązującymi normami i aktami normatywnymi w 
zakresie: wymagań ogólnych, badań, charakterystyk oraz warunków bezpieczeństwa, 
cykliczne, dobowe rozładowanie akumulatora żelowego przy świeceniu lampy przez 
15 godzin ( bez ładowania w tym czasie ) nie mo że być większe ni ż warto ść 15% 
pojemno ści nie dopuszcza si ę monta żu akumulatorów i regulatora:  w ziemi , 
wewnątrz trzonu słupa oraz na półkach ( w skrzynkach ) p oni żej górnej kraw ędzi 
słupa. 

 
Szafka sterownicza i konstrukcja no śna paneli fotowoltaicznych :  

 
Szafka (skrzynia) sterownicza :  
• stalowa wykonana w technologii nierdzewnej z blachy głęboko profilowanej, 
• ścianki boczne i podstawa perforowane zapewniające wentylację przestrzeni 

wewnętrznej w której są zamontowane akumulatory i układy elektroniczne wchodzące 
w skład lampy solarnej, 

• wyposażona w  pokrywę ( drzwiczki ) zamykane z zabezpieczeniem przed ingerencją 
osób trzecich, 

• posiada blokadę akumulatorów przed swobodnym przemieszczaniem się, 
• montaż skrzyni jest realizowany poprzez umieszczenie jej na szczycie centralnie i 

symetrycznie względem osi pionowej słupa (masztu) oraz bezpośrednio pod panelami 
fotowoltaicznymi, 

• szafka sterownicza stanowi równocześnie konstrukcję nośną i płaszczyznę 
montażową  
wsporników wykonanych w technologii nierdzewnej które służą do zamocowania 
paneli  
fotowoltaicznych, 

• umożliwia płyną zmianę ustawienia modułów względem słońca w osi pionowej słupa 
(masztu) w zakresie 0-360 stopni. 
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 Moduły fotowoltaiczne – 1szt.:  
• typ cel:  polikrystaliczne 
• moc maksymalna [Pmax]: 150 Wp, 
• napięcie w punkcie mocy maksymalnej [Vmp]:   minimum  18,1 V, 
• natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej [Imp]: minimum  8,26 A, 
• napięcie bez obciążenia (jałowe) [Voc]: minimum  22,5 V, 
• prąd zwarciowy [Isc]:  minimum 8,7 A, 
• tolerancja mocy modułu:   + 3%, 
• sprawność modułu:  minimum  14.45 % 
• wymiary:  minimum  1515 x 671 x 42mm, 
• stopień ochrony puszki przyłączeniowej:  IP67 
• front modułu: szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza z powłoką antyrefleksyjną 
• tył modułu -  wielowarstwowa folia zabezpieczająca, 
• dokument potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami  i aktami 

normatywnymi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. a w szczególności na zgodność z dyrektywami 
2014/35/UE oraz 2014/30/UE. 

• gwarancja producenta na wady fabryczne i materiałowe:  minimum 10 lat, 
• gwarancja producenta na sprawność modułów:   90% - 10 lat  ,   80%  -  25 lat . 

 
Oprawa o świetleniowa LED - 1 szt.:  
• klosz oprawy wykonany z mlecznego PMMA w kształcie kuli o średnicy 450mm ± 

50mm 
• oprawa zamontowana na wysokości min. 3,5m nad gruntem poni żej modułów 

fotowoltaicznych 
• stopień ochrony oprawy:  minimum IP65 
• rozsył światła – dookólny wokół osi pionowej lampy i skierowany w dół 
• źródło światła w postaci żarówki LED o mocy 8W ± 0.5 W o strumieniu świetlnym min. 

520 lm. 
• temperatura barwy światła: 5 500 – 6 000 K, 
• oddawanie barw (CRI): minimum Ra>80 
• kąt świecenia:  minimum 160° 

 

Regulator solarny o parametrach i funkcjach:  
• prąd znamionowy modułów fotowoltaicznych: minimum  13 A, 
• moc wejściowa modułów fotowoltaicznych:  minimum 520W  / 24VDC 
• znamionowe napięcie pracy 12 / 24 VDC  wybierane automatycznie,  
• algorytm działania regulatora  MPPT  ( Multi Point Power Tracking ), 
• funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oświetleniowej 
• zakres napięcia wejściowego z modułów fotowoltaicznych:   100V ± 2V, 
• sprawność regulatora:  minimum  95% przy podł ączeniu dwóch modułów po 150 

Wp każdy  
• stopień ochrony obudowy: minimum  IP66, 
• współczynnik kompensacji temperatury  48 mV / 1ºC dla napięcia 24VDC, 
• pobór prądu w stanie jałowym: maksymalnie 17,7 mA, 
• zakres dobowy dowolnie  programowanych godzin włączenia / wyłączenia opraw LED 

w normalnym trybie pracy  od 1 do 16 godzin - ka żda godzina programowana 
indywidualnie.  

• możliwość wyboru trybu „AUTO” tj. świecenie lampy w trybie "od zmierzchu do 
świtu" niezale żnie od pory roku. 
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• wbudowany bezprzewodowy moduł komunikacyjny  Bluetooth – komunikacja z 
aplikacj ą do programowania i serwisowania ( programem)  po wprowadzeniu 
indywidualnego kodu regulatora 

• zabezpieczenia komunikacji ( dost ępu) przez indywidualny kod PIN . 
• zewnętrzna antenka do komunikacji 
• zabezpieczenie przed zwarciem, 
• zabezpieczenie przed przeciążeniem, 
• zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, 
• zabezpieczenie termiczne, 
• zewnętrzny  czujnik temperatury mocowany do korpusu akumulatorów służący do 

kompensacji wpływu  temperatury na wartość napięcia ładowania, 
• możliwość zdalnego  programowania i serwisowania przy użyciu aplikacji ( programu ) 

przez wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth.  Minimalny zasięg 
komunikacji:  20m 

• wbudowany rejestrator danych historycznych ( data-logger) z pamięcią pozwalającą 
na przechowywanie danych z okresu:  minimum 10 lat.  

• optyczna sygnalizacja:  
- napięcia pracy,  
- stanu zewnętrznego czujnika temperatury  
- załączenia oprawy oświetleniowej,  
- ładowania akumulatorów na zasadzie kodu pulsacyjnego 
- awaryjnych trybów pracy z kodem pulsacyjnym usterki 
  minimalna sygnalizacja awaryjnych trybów pracy:  
- zbyt wysokie napięcie 
- zbyt wysoka temperatura 
- przeciążenie lub zwarcie 
- niskie napięcie akumulatorów 

 
 Podgląd powyższych stanów alarmowych oraz ich ilości w trybie „on-line” oraz „off-
line” musi umożliwiać również opcjonalna aplikacja do komunikacji bezprzewodowej.  
 
• dokument potwierdzający zgodność z poniższymi normami  i aktami normatywnymi 

wydany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011r:  EN 50081-1 , EN 55014 ,  EN 50082-1 ,  EN 61000-
4-2 ,  EN60335-1 ,   EN60335-2-29.                 
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Rys.8 Latarnia parkowa zasilana fotowoltanicznie 

(na ilustracji projektowany typ oprawy - kula).
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6. Nawierzchnie chodnikowe 
 

 Część urządzeń małej architektury ustawiona na nawierzchni utwardzonej z kostki 
betonowej. Jako typ nawierzchni chodnikowej w obrębie ciągów komunikacyjnych 
zaprojektowano kostkę betonową typu Nostalit grubości 6cm w kolorach "żółty" (P2) i 
"grafitowy" (P1) - według planszy podstawowej. 
 

 
 

Rys. 9 Kostka betonowa typu Nostalit w kolorach: żółty i grafitowy. 
 

 Przekrój przez chodnik z kostki betonowej na styku z nawierzchnią trawiastą 
przedstawia poniższy przekrój (rys.10). Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 
betonowej za pośrednictwem spływu powierzchniowego na boki - na przyległe tereny 
trawiaste. Wyniesienie chodników z kostki na wysokość ~2cm ponad poziom otaczającego 
trawnika. 

 
Parametry nawierzchni z kostki i podbudowy: 
 
 Pod nawierzchnię z kostki wykonać podbudowę mrozoodporną ze żwiru lub tłucznia 
odpowiednio zagęszczonego. Kostkę układać na podsypce cementowo – piaskowej. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu winna wynosić 4cm. Podsypkę zgarniać ponad 
przymiarami tak, aby kostka przed zagęszczeniem leżała 1cm powyżej rzędnej 
projektowanej. Podsypki zagęszczać dopiero po ułożeniu kostki z przewiązaniem. Pozwoli 
to na wyrównanie różnic wysokości kostki dopuszczalnych tolerancją. 
 Pod warstwą podsypki wykonać podbudowę z warstwy mrozoodpornej z kamienia 
łamanego o uziarnieniu 0 – 63mm, grubości 15cm, stabilizowanego cementem. 
Podbudowę zagęścić do uzyskania pełnej stateczności i wykonać na podłożu z gruntu 
rodzimego, po uprzednim usunięciu humusu. 
 Układanie kostki realizować od krawędzi - obrzeża, aby zapobiec uszkodzeniom 
wcześniej ułożonych odcinków. W celu utrzymania optymalnej kombinacji kolorystycznej, 
należy zawsze mieszać kostkę z trzech różnych palet. 
 Brzegi nawierzchni na styku z traw ą wyko ńczone kostk ą w/w rodzaju w 
kolorze odwrotnym (ci ągi żółte z grafitowymi obrze żami i odwrotnie). Skrajne kostki 
- na obrze żu - uło żone na ławie betonowej. 
 Spadki poprzeczne - symetryczne / obustronne, umożliwiające spływ wód 
opadowych na okalające tereny trawiaste według przekroju na rys 10. 
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Zagęszczenie nawierzchni brukowej: 
 
 Zagęszczenie wykonać w stanie suchym przed rozpoczęciem użytkowania. Przed 
rozpoczęciem zagęszczenia dokładnie wypełnić spoiny piaskiem, a nawierzchnie 
skrupulatnie wyczyścić. Następnie równomiernie przy pomocy ubijarki z przekładką 
gumową / elastomerową zagęścić powierzchnię, aż do uzyskania stateczności 
nawierzchni. Po zakończeniu zagęszczenia uzupełnić materiał spoin, można się 
wspomagać wykorzystując zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wodą. 
 Kostkę układać po zamontowaniu urządzeń rekreacyjnych. Podbudowę wykonać 
wcześniej. Kostka ma dochodzić do słupa urządzenia (w przypadku urządzeń 
edukacyjnych, koszy na śmieci i stojaków na rowery) - należy ją w tym miejscu 
odpowiednio dociąć. 
 Przy układaniu kostek kontrolować i utrzymywać prostolinijność wzoru, oraz 
kontrolować na bieżąco jakość elementów. Kostki uszkodzone w czasie transportu, 
popękane należy odłożyć i nie wbudowywać. 
 

 
 

Rys. 10 Przekrój przez nawierzchnię z kostki. 
 
 
7. Pole do gry w bule 

 

 W pobliżu stołów do gry zlokalizowano prostokątne pole do gry w bule o wymiarach 
4 x 15m. 
• Pole należy wykonać między obrzeżami betonowymi 60x200x1000mm ustawionymi 

na podsypce cementowo - piaskowej. Obrzeża mają wystawać minimum 2cm ponad 
poziom terenu. 

• Na dnie wykopu o głębokości 25cm należy wysypać 10cm warstwę odsączającą z 
piasku płukanego i zagęścić ją mechanicznie. 

• Ułożyć geowłókninę. 
• Wysypać warstwę żwiru 10cm i zagęścić ją. 
• Wysypać górną warstwę drobnego tłucznia granitowego i zagęścić ją. Kruszywo ma 

być ułożone na równi z górnym poziomem obrzeży ograniczających bulodrom. 
• Dopuszcza się zmianę sposobu wykonania pola do gry z zachowaniem właściwości 

określonych dla tego typu obiektów. 
 
 
 



strona 21 

8. Drzewa i krzewy 
 
 W obrębie założenia wykonane mają być nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych 
zgodnie z listą i lokalizacją wskazaną na planszy podstawowej (uwaga numeracja roślin 
nie jest ciągła). 
 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 

D
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ć 

[m
] 
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a 
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oś
ć 

[m
] 

Pokrój Wymagania  

Minimalne 
wymiary / 
parametry 
sadzonki 

Ilość    
[szt.] 

1 Azalia w odm. 
Rhododendron 
`Bakkarat' 

1,10 1,30 
pokrój 

rozłożysty 

kwaśne 
przepuszczalne 

gleby 

poj. C7,5, 
wys. 80cm 

10 

2 Azalia w odm. 
Rhododendron 
`Kalinka' 

1,10 1,50 
pokrój 

wzniesiony 

kwaśne 
przepuszczalne 

gleby 

poj. C7,5, 
wys. 80cm 

10 

3 Azalia w odm. 
Rhododendron 
`Jack A.Sand' 

1,40 1,20 
pokrój 

wzniesiony 

kwaśne 
przepuszczalne 

gleby 

poj. C7,5, 
wys. 80cm 

7 

4 Azalia w odm. 
Rhododendron 
`Eskimo` 

1,40 1,60 
pokrój 

wzniesiony 

kwaśne 
przepuszczalne 

gleby 

poj. C7,5, 
wys. 80cm 

10 

6 
Berberys 
pośredni w 
odm. 

Berberis x media 
`Red Jewel` 

1,50 1,50 Krzew gęsty 
tolerancyjny co 

do gleby 
poj. C3, 

wys. 40cm 
8 

10 
Berberys 
Thunenberga 
w odm. 

Berberis 
thunenbergii 
`Golden Ring` 

2,50 2,00 pokrój gęsty 
tolerancyjny co 

do gleby 
poj. C3, 

wys. 40cm 
1 

12 
Brzoza 
pożyteczna w 
odm. 

Betula utilis 
`Doorenbos` 

7-8 5,00 
szerokostoż

kowa 

wymagania 
glebowe i 

wilgotnościowe 
małe 

odwód na 
wys. 1,3m 
minimum 

12cm  

7 

14 
Forsycja 
pośrednia w 
odm. 

Forythia x 
intermedia 2,50 1,5-2 krzew gęsty 

tolerancyjny co 
do gleby 

poj. C5, 
wys. 80cm 3 

20 
Jałowiec 
płożący w 
odm. 

Juniperus 
horizontalis 
`Golden Carpet` 

0,10 1,20 
pędy 

pęłzające 3-
4sztm2 

wymagania 
glebowe i 

wilgotnościowe 
małe 

poj. C5, 
wys. 40cm 

1 

21 
Jałowiec 
pospolity w 
odm. 

Juniperus 
communis 
`Green Carpet` 

0,10 1,50 
pędy 

pełzające 

wymagania 
glebowe i 

wilgotnościowe 
małe 

poj. C3, 
wys. 50cm 

3 

24 
Jałowiec 
pośredni w 
odm. 

Juniperus x 
media 
`Pfitzeriana 
Aurea` 

1,00 3,00 pokrój 
naturalny 

wymagania 
glebowe i 

wilgotnościowe 
małe 

poj. C3, 
wys. 60cm 

4 
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34 
Magnolia w 
odm. 

Magnolia 
`Susan` 

3,50 3,00 

pokrój 
stożkowaty 

później 
zaokrąglony 

gleby świeże, 
próchniczne i 

przepuszczalne 

poj. C10, 
wys. 

150cm 
1 

38 
Pęcherznica 
kalinolistna w 
odm. 

Physocarpus 
opulifolius 
`Diabolo` 

2,50 1,50 
pokrój 
kulisty 

wymagania 
glebowe i 

wilgotnościowe 
małe 

poj. C3, 
wys. 70cm 

2 

39 
Pęcherznica 
kalinolistna w 
odm. 

Physocarpus 
opulifolius 
`Luteus` 

2,50 1,50 
pokrój 
kulisty 

wymagania 
glebowe i 

wilgotnościowe 
małe 

poj. C3, 
wys. 70cm 

4 

41 
Rododendron 
- różanecznik 
w odm. 

Rhododendron 
`Goldbukett` 

1,50 2,00 
pokrój 

rozłożysty 

kwaśne 
przepuszczalne 

gleby 

poj. C10, 
wys. 

100cm 
5 

52 
Świerk 
pospolity w 
odm. 

Picea abies 
`Acrocona` 

3-4 2-3 
pokrój 

stożkowaty 
gleby żyzne i 

wilgotne 

poj. C15, 
wys. 

120cm 
9 

53 Sosna żółta Pinus ponderosa 5-10 3-4 
pokrój 

szerokostoż
kowy 

kwaśne, małe 
wymagania 

glebowe 

poj. C10, 
wys. 

150cm 
4 

54 
Sosna górska 
- 
kosodrzewina 

 Pinus mugo ssp. 
rostata 15-20 5-6 

drzewiasty - 
wyprostowan

y - 
nieregularny 

kwaśne, 
wilgotne,  małe 

wymagania 
glebowe 

poj. C7,5, 
wys. 

100cm 
4 

55 Sosna czarna Pinus nigra 15-20 5-6 

drzewiasty - 
rozłożysty - 
szerokostoż

kowy 

piaszczyste, 
suche,  małe 
wymagania 

glebowe 

poj. C20, 
wys. 

160cm 
4 

 
Tab.1 Wykaz roślin do nasadzeń (uwaga - numeracja roślin nie jest ciągła). 

 
 
 Należy dołożyć starań, aby świeżo posadzone rośliny nie ucierpiały z powodu 
niedoboru wody. 
 W celu uniknięcia zniszczeń i uszkodzeń roślin nasadzenia należy wykonać po 
zakończeniu wszystkich prac związanych z budową obiektu. 

Podczas wykonywania nasadzeń należy trzymać się następujących zasad: 
• podane w tabeli nr 1 parametry materiału sadzeniowego należy traktować jako 

minimalne, w przypadku problemów z zakupem wskazanych odmian lub sadzonek o 
podanych wymiarach minimalnych, po konsultacji z projektantem można zastosować 
zamienniki, 

• dół dwukrotnie większy niż bryła korzeniowa, 
• zaprawienie dołu ziemią urodzajną (kwaśność zaprawy regulowa ć ilością torfu)  z 

dodatkiem nawozu długo-działającego w ilości zalecanej przez producenta nawozu - 
podłoże zgodne z wymaganiami poszczególnych gatunków, 

• przed posadzeniem należy roślinę ostrożnie wyjąć z pojemnika tak aby nie uszkodzić 
bryły i samych korzeni, 

• korzenie rozłożyć w dole, przysypać ziemią i dokładnie ubić, 
• wokół rośliny uformować z ziemi misę, która ma gromadzić wodę, 
• po posadzeniu pędy krzewów skrócić o połowę (TYLKO  KRZEWY LIŚCIASTE), 
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• drzewa liściaste o wysokości ponad 1,7m powinny być zabezpieczone palikami 
wysokości 2,0m (wysokość części palika wystającej ponad poziom terenu ~1,5m), po 2 
szt. na jedno drzewko; paliki wbite pod kątem, tworzące wraz z pniem drzewa "trójnóg" i 
spięte z nim w miejscu skrzyżowania szeroką taśmą, np. specjalistyczną taśmą 
szkółkarską), 

• każdą roślinę bardzo obficie podlać - w ilości minimum 5l na jedną sadzonkę krzewu i 
20l na jedno drzewo (pierwsze podlanie - po posadzeniu): 

• po zakończeniu nasadzeń miejsca pod drzewami i krzewami należy ściółkować warstwą 
kompostowanej kory ogrodniczej gr. minimum 4cm. 

 
 Najdogodniejszym terminem dla wykonania nasadzeń jest czas przed 
rozpoczęciem okresu wegetacyjnego (przedwiośnie) lub tuż po zakończeniu okresu 
wegetacyjnego (na jesieni). Wykonanie robót w tym okresie zaowocuje dobrą udatnością 
nasadzeń. W celu uniknięcia zniszczeń i uszkodzeń roślin nasadzenia należy wykonać po 
zakończeniu wszystkich prac związanych z budową obiektu. 

Pielęgnacja drzew i krzewów do zakończenia i odbioru robót powinna polegać na 
podlewaniu, przycinaniu, pieleniu itp. w celu zapewnienia rozwoju wszystkich roślin. 

 
 

9. Krokusy 
 
 Na dwóch polach, w obrębie centralnej części skwerku, należy wykonać dwie 
"łączki krokusowe". Na wskazanych obszarach, po wykonaniu trawników, należy posadzić 
cebulki krokusów w dwóch odmianach kolorystycznych - żółtej i fioletowej (każda łączka w 
innym kolorze). Sadzenie w nieregularnie rozmieszczonych grupkach po około 10 cebulek, 
w łącznej ilości około 25szt./1m2. 
 
 
10. Trawniki 

 
Projektuje się wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą siewu z uprzednim 

przygotowaniem podłoża z zachowaniem następujących warunków realizacji: 
• przygotowanie (rozplantowanie i wyrównanie) warstwy ziemi urodzajnej, o grubości 

minimum 5cm (należy wykorzystać ziemię z wykopu pod nawierzchnię syntetyczną - 
jeśli jest to ziemia bez gliny i resztek pobudowlanych) w innym wypadku konieczne jest 
przywiezienie warstwy ziemi urodzajnej, 

• w podłożu nie mogą znajdować się chwasty, korzenie, duże kamienie, resztki 
pobudowlane, grudy gliny i inne zanieczyszczenia, 

• w przypadku mało przepuszczalnego podłoża zaleca się rozluźnienie substratu 
domieszką piasku, 

• konieczne jest wałowanie podłoża przed wysiewem, 
• docelowa wysokość powierzchni trawnika (powierzchni gleby) po wałowaniu - od 1 do 

2cm poniżej poziomu chodników, 
• podsiew mieszanką traw "odporną" na udeptywanie lub do renowacji trawników, 
• od wschodów trawy nie wolno dopuścić do przesuszenia trawy, 
• do 1-go koszenia trawnika nie wolno go użytkować. 

 
Ze względu na konieczność ochrony przed zdeptaniem zaprojektowano wykonanie 

trawnika jako ostatniego etapu prac na obiekcie. 
 

 
 





Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Joanna Franciszka Ziemek

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 08/02/DOIA,
jest wpisana na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: DS-0940.

Członek czynny od: 20-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-11-2017 r.  Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Zbigniew Maćków, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-0940-76CA-47E9-3918-CB74

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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VII. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNO ŚCI DOKUMENTACJI Z 
PRZEPISAMI 

 
 
 

Brzeg, 14 marca 2018 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) 
 

 Oświadczam, że projekt budowlany dla wykonania zagospodarowania terenu 
zieleni na Osiedlu Skarbimierz - teren w pobliżu dużego osiedlowego obiektu 
sportowego, na działkach nr 167/14, 167/4, 167/5 i 167/6; k.m.2, został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
wydany został w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 

mgr inż. Architekt Joanna Ziemek 

 

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 08/02/DOIA 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej 

 
 
 
 
 

................................................................................................. 
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VIII. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA MAPIE DO C ELÓW 
PROJEKTOWYCH 1:500 
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IX. PLANASZA PODSTAWOWA 1:200 
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