OPIS TECHNICZNY
Zagospodarowanie terenu Zakładu Poprawczego położonego na działce 71/2 w
miejscowości 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2

1. Podstawa opracowania
•
•
•

Zlecenie inwestora: Zakład Poprawczy w Barczewie 11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 2
Pomiary inwentaryzacyjne dokonane przez autora niniejszego opracowania
Aktualne normy i normatywy do projektowania

2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przed wejściem do głównego budynku oraz
przy boisku sportowym w Zakładzie Poprawczym w Barczewie.

3. Inwestycja
Zagospodarowanie terenu Zakładu Poprawczego w Barczewie
•
•

Inwestor: Zakład Poprawczy w Barczewie, 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2
Lokalizacja: działka 71/2, 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2

4. Opis obiektu
TEREN PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM
Jest to teren płaski, w większości pokryty kostką brukową oraz nawierzchnią asfaltową,
zabezpieczony krawężnikami betonowymi.
TEREN PRZY BOISKU SPORTOWYM
Jest to teren płaski, nawierzchnia gruntowa utwardzona oraz w niektórych miejscach z płyt
betonowych, ogrodzony murem i ogrodzeniem metalowym.

5. Roboty budowlane
5.1. Teren przed wejściem głównym
Zakres prac:
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
- wypoziomowanie krawężników najazdowych
- wyrównanie terenu
- wykonanie nowej nawierzchni z starobruku, ułożenie nowych krawężników

5.2. Teren przy boisku sportowym
Zakres prac:
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych
- wypoziomowanie i uszczelnienie studzienki
- wyrównanie terenu

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (z rozbiórki nawierzchni przy wejściu głównym)
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodników:
6 cm – kostka brukowa betonowa w kolorze szarym
3 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej
5 cm – podbudowa z betonu klasy C8/10
10 cm – warstwa podsypki z piasku

6. Uwagi:
•

•

•
•

Niniejszy opis w zakresie zastosowanych zaleceń oraz materiałów, nie wyczerpuje wszystkich
możliwych rozwiązań szczegółowych dla poszczególnych elementów konstrukcji. Stanowi
jedynie wytyczne do przeprowadzenia remontu obiektu.
W przypadku odkrycia, w czasie prac remontowych, elementów ukrytych, a odbiegających od
opisanych w tym opracowaniu oraz w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zaleceń
wykonania remontu i napraw poszczególnych elementów konstrukcyjnych, należy kierować
do projektanta.
Materiały stosować zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami
technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.
Roboty remontowe, należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, przepisami,
normami i sztuką budowlaną oraz pod kierunkiem osoby posiadającej stosowne uprawnienia
do prowadzenia prac budowlanych określone przepisami Prawa budowlanego.
Opracował:
inż. Bartłomiej Najmuła

