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I OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wybiegu dla psów. Inwestycja 
zlokalizowana będzie przy ul. Kasztanowej na działkach nr ew. 45/3, 16/3, 18/48, 49/11  w 
Człuchowie w ramach bud etu obywatelskiego 2019 r. 

2. Stan istniej cy. 
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest przy ul. Kasztanowej przy stadionie miejskim. 
Obszar porośnięty jest traw . 
3. Projektowane zagospodarowanie. 
Projektuje się nowy du y wybieg dla psów. Planuje się ogrodzić teren dla psów i podzielić 
funkcjonalnie na trzy części. Ma powstać wybieg treningowy z wyposa eniem w postaci 
urz dze  do ćwicze  dla psów, wydzielony wybieg dla małych psów oraz teren rekreacyjny. 
Dodatkowo elementami wyposa enia będ  ławki, kosze na odpady i altana. Część 
ogrodzenia stanowi istniej ce ogrodzenie panelowe od strony posterunku policji oraz 
ogrodzenie betonowe od strony ul. Kasztanowej. 

3.4 Zestawienie powierzchni. 
 Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 21117,25 m2 – 100 % 
 Powierzchnia projektowanego ogrodzonego terenu – 1642,77 m2 – 7,7 % 

• Powierzchnia wybiegu treningowego – 157 m2 – 9,5 % 

• Powierzchnia wybiegu dla szczeniaków – 217 m2 – 13,2 

• Powierzchnia wybiegu rekreacyjnego – 1205  m2 – 73,35 % 

3.5. Inne dane o działce. 
Teren na którym planuje się inwestycję objęty jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego: 
Teren oznaczony symbolem 01.US  
 Tereny usług sportu i rekreacji 
Uchwała Nr XXXVII.274.2013 z dnia 2013-06-26 w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj cego tereny pod zabudowę 
mieszkaniow , usługi i przemysł w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. 
Kasztanowej w Człuchowie 
Cały obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie W. III ograniczonej ochrony 
archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu; w granicach strefy 
działalność budowlana winna być poprzedzona interwencyjnymi badaniami 
archeologicznymi o charakterze nadzoru archeologicznego w zakresie określonym 
inwestorowi przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4. Projekt architektoniczno - budowlany. 

4.1 Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu. 
Wybieg treningowy planuje się wyposa yć w urz dzenia rozwijaj ce aktywność fizyczn  i 
ruchow  psów, umo liwi treningi właścicieli z psami. Urz dzenia będ  w pełni 
profesjonalne co umo liwi przeprowadzanie psich zawodów sportowych. Planuje się 
wydzielić psi  toaletę z wysypanym piaskiem, przy której znajdować się będ  
specjalistyczne kosze na psie odchody z woreczkami. Dodatkowo wybieg wyposa ony 
będzie w altanę, ławki i kosze na odpady. Na teren wybiegu będzie się wchodzić przez 
śluzę umo liwiaj c  odpięcie smyczy oraz wzajemne obw chanie się psów. Obok wejścia 
na teren zlokalizowany będzie regulamin.  
4.2 Rozwi zania architektoniczno – budowlane, wyposa enie wybiegu. 
Wszystkie urz dzenia posadowione na fundamentach 30x30x80cm na głębokości 80cm 
nale y lokalizować w odległości min. 1 m od istniej cych sieci. 

4.2.1 Utwardzenie terenu 

Powierzchnia, na której będzie układana kostka brukowa powinna być prawidłowo wykonana  
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aby spełniła swoje właściwości. Planowan  inwestycję nale y rozpocz ć od robót maj cych 
na celu przygotowanie terenu do uło enia nowych warstw konstrukcyjnych. O wszelkich 
zauwa onych zmianach (s czeniach wody, ró nicach w uzbrojeniu podziemnym) nale y 
natychmiast powiadomić projektanta. W miejscach przypuszczalnego zlokalizowania 
uzbrojenia podziemnego wykonać ręczne przekopy w celu jego dokładnego zlokalizowania 
i oznaczenia. Nale y wykonać koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ci gu 
pieszego, a podło e dokładnie oczyścić z korzeni i rosn cych tam roślin oraz wykonać 
niwelację podło a zgodnie z docelowym spadkiem nawierzchni o wartości 2%. Ka da z 
warstw podbudowy musi mieć tę sam  grubość w ka dym miejscu wykonywanej 
nawierzchni. Po przygotowaniu podło a nale y przyst pić do formowania warstw. Podsypka 
piaskowo-cementowa o gr. 3 cm, min 20 cm podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa 
ścieralna ci gu pieszego pokryta kostk  brukow  betonow   szar  o wymiarach 20x10x8 
cm. Nale y wykonać obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm, 3 cm podsypki piaskowo – 
cementowej, 10 cm ławy betonowej C12/15. zgodnie z Rys. K-1 Przekrój A-A 

4.2.2 Ogrodzenie: 

Panel ocynkowany i malowany proszkowo h-1,20 Ø 4, oczko 50x200. Słupek ocynkowany i 
malowany proszkowo z profila 60x40. 
Nale y zastosować systemowe rozwi zania monta u, słupków, bram, furtek. 
Furki ( szer. 1,0 m – 3 sztuki) nale y wyposa yć w sprę yny, które będ  utrzymywały furtki 
w pozycji zamkniętej. 
Przęsło sztachetowe 850 x 1800 mm  
Charakterystyka: 

• produkowane zawsze z suszonego drewna 
• strugany na sucho przez co nie posiada szorstkiej powierzchni 
• bez wystaj cych zszywek ( monta  na sztyfty nierdzewne ) 
• zabezpieczony środkiem przeciw pleśniowym 
• powierzchnia wyko czona wysokiej klasy lakierem 
• wymiar listwy: 18mm x 90mm 

 

4.2.3 Nasadzenia roślin  

• Ligustr pospolity, łac. Ligustrum vulgare – 8 szt. po 18 sadzonek (120 sadzonek) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadzenie ligustru najlepiej przeprowadzić gdy roślina jest w stanie bezlistnym, czyli 
jesieni  lub wczesn  wiosn . Przed sadzeniem nale y dobrze przekopać miejsce gdzie 
posadzimy roślinę. Ligustr sadzimy w odległości 20 cm pomiędzy poszczególnymi 
sadzonkami. Je eli sadzimy ywopłot liściasty z ligustru pospolitego pamiętajmy aby rośliny 
układać w tzw. pi tkę. Ligustr nale y zlokalizować i przycinać zgodnie z Rys. Z-1 
zagospodarowanie terenu oraz z wizualizacjami. 
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• Lilak pospolity 'Katherine Havemeyer', łac. Syringa vulgaris – 5 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Altana nr 1 

 
Dane techniczne: 
Szeroko ć (w cm): 335 
Gł boko ć (w cm): 320 
Przekrój słupków (w mm): 90 x 90 
Gatunek drewna: Sosna zwyczajna 
Typ impregnacji: Zanurzeniowa 
Kolor: Olcha 

na fundamentach betonowych 30x30x80 cm na 

głębokości 80cm. 

 

 

 

4.2.5 Ławka nr 2 

 
Dane techniczne: 
Wymiary: 1,92 x 0,55 x 0,76 m; 
konstrukcja ławki wykonana z rury ocynkowanej i 
malowanej proszkowo o przekroju fi 60 mm; 
siedzisko wykonane w całości z ekologicznego materiału 
barwionego w masie (w całym przekroju) – polistyren 
spieniony pochodz cy w 100% z recyklingu, 
listwy o przekroju 100 x 40 mm w kolorze zielonym b d  
br zowym – materiał nie wymagaj cy konserwacji, 
malowania i impregnacji. 
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4.2.6 Kosz na śmieci nr 3 

 
Dane techniczne: 

- wysokość 55 cm, 
- szerokość 38 cm, 
- konstrukcja w całości spawana, 
- wyposa ony w cynkowany wkład, 
- pojemność 45 l, 
- mocowany do podło a. 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.2.7 Psia toaleta z piaskiem nr 4 

 

Powierzchnia ok. 20m2 usypana piaskiem 0-1 (kwarcowy) na głębokość ok 30cm. 3 słupki 
profil z tworzywa sztucznego  60x60 ,wysokość 2,30 m, na fundamentach betonowych 

30x30x80 cm na głębokości 80cm. 
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4.2.8 Kosz na psie odchody nr 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
wymiary urz dzenia (dług. x szer.): 0,44 x 0,25 
wysoko ć: 0,80m 
konstrukcja urz dzenia wykonana z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, 
otwór zabezpieczony pokrywk . 
 
 

4.2.9 Kran z wodą nr 6 

 
 

 
 
 
Dane techniczne: 
Wysoko ć: min 50 cm 
Wylewka i odpływ- gwint rurowy 1/2" 
Zalecany monta  zaworu   redukuj cego ciśnienie wody do 0,1 MPa 
Materiał: mosi dz, eliwo, malowane powłok  antykorozyjn  
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4.2.10 Tunel z opon nr 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 opon R22 wkopanych w ziemię na 1/3 długości średnicy, dla usztywnienia wnętrze opon 
nale y dodatkowo obci yć kamieniami przed zakopaniem. 
 

4.2.11 Hydrant z poprzeczką nr 8 
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Dane techniczne: 
wymiary urz dzenia (dług. x szer.): 2,30 x 0,15m 
wysokość: 1,10 
konstrukcja urz dzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w 
masie (w całym przekroju) – urz dzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, 
malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne, 
minimalny przekrój konstrukcyjny urz dzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu urz dzenie jest 
wandaloodporne, 
 elementy dekoracyjne urz dzenia wykonane z materiału barwionego w masie (w całym 
przekroju) grubości 19 mm, 
• materiał pochodz cy w 100% z recyklingu, chroni cy środowisko naturalne. 
 

4.2.12 Przeskok potrójny z opon nr 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 opony min R29 mocowane do 4 słupków o profilu stalowym 60x60x3mm, 2 słupki o 
długości 200cm, 2 słupki o długości 280 cm, na fundamentach betonowych 30x30x80 cm 
na głębokości 80cm. 
 

4.2.13 Pochylnia prosta nr 10 
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Dane techniczne: 
wymiary urz dzenia (dług. x szer.) [m]: 3,00 x 0,40 
wysoko ć : 0,60m 
konstrukcja urz dzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w 
masie (w całym przekroju) - urz dzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, 
malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne, 
minimalny przekrój konstrukcyjny urz dzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu urz dzenie jest 
wandaloodporne, minimalny przekrój profili podestu urz dzenia 26 x 50 [mm], 
profil podestu antypoślizgowy, pełny w całym przekroju – nie pusty, dzięki czemu 
urz dzenie jest wandaloodporne, 
Urz dzenie zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpiecze stwo u ytkowania zwierz t: 
• materiał bez drzazg w przeciwie stwie do drewna, 
• materiał nie nagrzewaj cy się w stosunku do metalu, 
• materiał nietoksyczny - posiadaj cy Atest Higieniczny wydany przez Pa stwowy Zakład 
Higieny w Warszawie, 
• materiał trudnopalny. 

4.2.14 Równoważnia nr 11 
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Dane techniczne: 
wymiary urz dzenia (dług. x szer.): 2,00 x 0,40m 
wysoko ć: 0,60m 
podstawa metalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo, 
podest urz dzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w masie (w 
całym przekroju) – nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impregnacji i 
jest odporne na warunki atmosferyczne, 
minimalny przekrój profilu podestu urz dzenia 26 x 50 [mm], 
profil podestu antypoślizgowy, pełny w całym przekroju – nie pusty, dzięki czemu 
urz dzenie jest wandaloodporne, 
podest nie chłon cy wody, odporny na czynniki biologiczne (insekty, grzyby, bakterie). 
odbój gumowy – 2szt. umo liwiaj cy poprawn  pracę urz dzenia. 
 

4.2.15 Płotki małe i duże nr 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 opon ró nych rozmiarów wkopanych w ziemię na 1/2 długości średnicy, dla usztywnienia 
wnętrze opon nale y dodatkowo obci yć kamieniami przed zakopaniem. 

4.2.16 Regulamin nr 13 
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Dane techniczne: 
wymiary urz dzenia (dług. x szer.): 0,70 x 0,30m 
wysoko ć: 1,80m 
konstrukcja urz dzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w 
masie (w całym przekroju) – urz dzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, 
malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne, 
minimalny przekrój konstrukcyjny urz dzenia 40 x 100 [mm], dzięki czemu urz dzenie jest 
wandaloodporne, 
tablica regulaminu o wymiarach 600×800 
materiał pochodz cy w 100% z recyklingu, chroni cy środowisko naturalne, materiał bez 
drzazg w przeciwie stwie do drewna, nie nagrzewaj cy się w stosunku do metalu, 
nietoksyczny (posiadaj cy Atest Higieniczny wydany przez Pa stwowy Zakład Higieny w 
Warszawie), trudnopalny. 
 

5.  O wietlenie zewn trznego oraz kablowe linii elektryczne zasilaj ce 

o wietlenie zewn trzne. 
5.1. Bilans mocy. 

 

Bila s o y oświetle ia zew ętrz ego wy iegu dla psów 

Odbiory Moc zainst. PZ [kW] Wsp. jedn. k Moc obl. POBL [kW] 

Oświetle ie 0,10 1,0 0,10 

Moc zainstalowana SO ∆PZ [kW] 0,10  

Moc obliczona SO ∆POBL [kW] 0,10 

Współ zy ik jed o zes oś i SO ∆k 1 

Współ zy ik o y SO cos fi 0,85 

Prąd obliczony SO ∆IB [A] 0,17 

 

 
Po analizie sporz dzonego powy ej bilansu mocy dla projektowanego oświetlenia 
zewnętrznego wybiegu dla psów, lokalizowanego przy przy ul. Kasztanowej na działce nr 
ew. 45/3 w Człuchowie stwierdza się, e zapotrzebowana moc elektryczna wynosić będzie 
0,1 kW. 
 
 
5.2. Zasilanie. 
Z istniej cej rozdzielnicy budynku szatni nale y zasilić projektowane oprawy.  
Podczas podł czania ył WLZ-tu projektuje się stosować następuj c  kolorystykę : 
 
• L1 – yła w czarnej izolacji, 
• N – yła w niebieskiej izolacji 
• PE – yła w ółto - zielonej izolacji. 
 
Na WLZ-et w zł czu kablowo pomiarowym oraz w oprawach w celu oznaczenia kabla 
zasilaj cego projektuje się zamocować trwałe znaczniki kablowe zawieraj ce następuj ce 
opisy: 
• Numer ewidencyjny linii kablowej (relacja linii kablowej). 
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• Typ kabla. 
• Znak u ytkownika kabla. 
• Rok uło enia kabla. 
• Długość kabla. 
WLZ-et projektuje się układać od budynku szatni do opraw w wykopie według wymaga  
zawartych w podpunkcie nr 2.5 Linie kablowe niniejszego projektu. 
 
5.3. Rozdzielnica budynkowa - istniej ca 
W celu zasilenia poszczególnych slupów oświetleniowy projektuje się rozbudowę 
rozdzielnicy budynku szatni o zabezpieczenie S301 B6A, oraz nale y zainstalować zegar 
astronomiczny z czujnikiem zmierzchu. 
Sterowanie opraw z zainstalowanego zegara.  
 
5.4. O wietlenie zewn trzne. 
Dla oświetlenia powierzchni wybiegu psów dobrano oprawy wyposa one w: 
• ródło światła: LEDGO! 
• Moc nominalna [W]: 48 
• Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220 – 240 
• Strumie  świetlny oprawy [lm]: 6900 +/- 5% 
• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 148 
• Klasa energetyczna: A++ 
• Klasa ochronności: II 
• Temperatura barwowa [K]: 4000 
• Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
• SDCM: ≤ 3 
• Współczynnik mocy: 0.96 
• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: 10  
• Materiał klosza: PC 
• Kolor klosza: transparentny 
• Materiał optyki: PC 
• Optyka: matryca soczewkowa 
• Materiał korpusu oprawy: PP+FG 
• Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 580/255/125 
• Wymiary monta owe [mm]: Ø60 
• Odporność na uderzenia: IK08 
• Stopie  szczelności: IP66 
• Sposób monta u: szczytowy 
• Temperatura pracy [°C]: od -15 do +35 
• Powierzchnia oporu wiatru [m2]: 0.01 
• Przewód - typ: H07RN-F 2x1,5 
• Waga netto oprawy [kg]: 2.450 
• Współczynnik przenikalności klosza: 0 
• Kategoria typ: uliczne i drogowe 
• Wersja: z przewodem / with cord 
• ywotność LED L70B50 [h]: 100000 
• Kategoria zastosowanie: parkingi i ście ki rowerowe, uliczne i drogowe 
• Bezpiecze stwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)  
Dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych i słupów innych producentów o 
parametrach równowa nych z paramentami wskazanymi w projekcie. . 
 

5.4.2. Słupy oświetleniowe. 
 
W celu oświetlenia wybiegu dla psów projektuje się zabudowę dwóch 6 metrowych, 
ocynkowanych malowanych, jednostopniowych słupów oświetleniowych np. S-60 z 
posadowienie w ziemi przy pomocy.  
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Projektowane słupy oświetleniowe projektuje posadowić w wykopie oczyszczonym z 
kamieni, z wyrównanym, wypoziomowany oraz ubitym i zgęszczonym dnem.  
Monta  słupów wykonać zgodnie z DTR producenta słupów oświetleniowych. Wykopy pod 
słupy oświetleniowe projektuje się zasypać urobkiem z wykopu. Po pracach monta owych 
ziemie wokół słupów oświetleniowych projektuje się obowi zkowo wyrównać zagęścić i 
ubić. Po pracach monta owych części podziemne słupów oświetleniowych oraz 40cm nad 
gruntem w celu ochronny antykorozyjnej projektuje się dodatkowo zabezpieczyć farb  
antykorozyjn  bitumiczn . 
 
Na linie YKY 3x2,5mm2 zasilaj ce poszczególne słupy oświetleniowe w słupach projektuje 
się nało y palczatki termokurczliwe, 3- yłowe, 1kV w celu zapobiegnięcia wnikania wilgoci 
w gł b ww. kabli elektrycznych.  
Poszczególne parkowe oprawy oświetleniowe LED zabudowane na słupach 
oświetleniowych projektuje się zasilić przewodami typu YDY 3x1,5mm2 450V/750V.  
Polaczenie instalacji  elektrycznej zasilaj cej oprawę parkow  w słupie oświetleniowym z 
lini  zasilaj c  YKY 3x3,5mm2 słup oświetleniowy projektuje się wykonać za pomoc  
zł cza kablowego do słupów oświetleniowych składaj cego się: z izolowanego zł cza 
bezpiecznikowego z wkładk  bezpiecznikow  gG 4A, izolowanego zł cza fazowych oraz 
izolowanego zł cza zerowego np. IZK-4-01 + IZK-4-02 + IZK-4-03, produkcji SINTUR Sp. z 
o.o. lub równowa nych. 
 
W słupach oświetleniowych w celu uziemienia obudów wewnętrzne zaciski PE slupów 
oświetleniowych projektuje się poł czyć z izolowanymi zł czami zerowymi za pomoc  
przewodu giętkiego typu LGY 6mm2. 
 

5.5. Trasy kablowe. 
 
Wszystkie prace zwi zane z układaniem linii kablowych ( zbli enia, skrzy owania z innym 
uzbrojeniem terenowym w ziemi ) projektuje się wykonać zgodnie z obowi zuj cymi 
normami i przepisami, a w szczególności z normę: N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". 
 
Podczas układania linii kablowych nale y: 
• Przestrzegać zalece  producenta kabli. 
• Unikać uszkodze  mechanicznych układanych kabli oraz infrastruktury znajduj cej 
się na trasie linii kablowych. 
• Przestrzegać, aby promie  gięcia układanych kabli był nie mniejszy ni  promie  
gięcia przewidziany przez producenta układanych kabli. 
• Przestrzegać, aby układane kable nie oddziaływał w normalnych warunkach pracy 
na inne urz dzenia i linie kablowe. 
• Przestrzegać, aby linie kablowe prowadzone w wspólny wykopie nie stykały się, 
kable układać w odległości 25 cm od siebie, 
• Przestrzegać, aby skrzy owania układanych linii kablowych z istniej c  
infrastruktur  przebiegało w miarę mo liwości pod k tem 90˚. 
 
Linie kablowe w celu ochronny przed uszkodzeniami mechanicznymi projektuje się układać 
na całej długości w wykopie w osobnych rurach osłonowych karbowanych PCV o 
odporności na ściskanie 
750N i średnicy zewnętrznej ø 50mm, koloru niebieskiego. Linie kablowe projektuje się 
układać 
w wykopie wyrównanym i oczyszczonym z kamieni o szerokości minimum 1m, na 
głębokości 1m pod drog  oraz 0,7m pod chodnikiem i terenem zielonym. Linie kablowe w 
wykopie projektuje się układać według trasy wskazanej na planie sytuacyjnym instalacji 
elektrycznej lini  falist  z zapasem 1÷3% wykopu niezbędny do skompensowanie 
ewentualnych przesunięć gruntu. W celu oznaczenia i identyfikacji na uło one linie kablowe 



 

 

 

15 

 

projektuje się nało yć trwałe znaczniki kablowe zawieraj ce następuj ce informacje 
• Numer ewidencyjny linii kablowej (relacja linii kablowej). 
• Typ kabla. 
• Znak u ytkownika kabla. 
• Rok uło enia kabla. 
• Długość kabla. 
 
Uło one linie kablowe projektuje się zasypać rodzimym i gruntem przebranym z kamieni 
oraz przedmiotów o ostrych krawędziach. W celu oznaczenia trasy kablowej 25 cm nad 
uło onymi liniami kablowym, wzdłu  ich trasy projektuje się uło yć niebiesk  foli  z 
tworzywa sztucznego o szerokości 10 cm większej ni  średnica uło onych kabli 
elektrycznych (folia winna wystawać po 5cm od krawędzi kabla elektrycznego) i grubości co 
najmniej 3mm. Pozostały wykop projektuje się zasypać rodzimym gruntem, a ziemie w 
miejscu wykopu zagęścić ubić i wyrównać. Po pracach ziemnych teren zewnętrzny 
projektuje się przywrócić do stanu pierwotnego. Po pracach monta owych ko ce rur 
osłonowy w celu zabezpieczenia przed zamulaniem i wnikaniem wody projektuje się 
uszczelnić za pomoc  pianki poliuretanowej i masy do przejść kablowych. 
 

5.6. Instalacja poł cze  wyrównawczych. 
Zgodnie z norm  PN-HD 60364-5-54 dla instalacji elektryczne oświetlenia zewnętrznego 
wybiegu dla psów projektuje się wykonanie instalacji poł cze  wyrównawczych celem 
obni enia niebezpiecznych napięć ró nicowych. Poszczególne słupy oświetleniowe 
projektuje się uziemić dodatkowo przez wykonanie uziomu pionowego.  
Wymagana rezystancja uziomu winna nie przekraczać RUZ≤10Ω. 
 

5.7. Ochronna przepi ciowa. 
Dla instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wybiegu dla psów zaprojektowano 
dwustopniow  ochronę przepięciow  poprzez zaprojektowanie w rozdzielnicy budynku 
ochronnika typu T1. 
 

5.8. Ochronna przeciwpora eniowa. 
Zgodnie z norm  PN-HD 60364-4-11 dla projektowanej instalacji elektrycznej oświetlenia 
zewnętrznego wybiegu dla psów: 
• ochronę przeciwpora eniow  podstawow  projektuj się poprzez izolowanie części 
czynnych oraz stosowanie ogrodze  i obudów o odpowiednim IP na częściach czynnych, 
• ochronę przeciwpora eniow  przy uszkodzeniu projektuje się poprzez szybkie 
samoczynne wył czenie zasilania w czasie 5s dla Wlz-ów, 0,2s dla obwodów 3-fazowych, 
0,4s dla obwodów 1-fazowych przez urz dzenie zabezpieczaj ce odbiory szafy 
oświetleniowej SO, 
• ochronę przeciwpora eniow  dodatkow  przy uszkodzeniu projektuje się: 
• poprzez zastosowanie poł cze  wyrównawczych. 
 

5.9. Uwagi. 
 
1. Wszystkie roboty ulegaj ce zakryciu podlegaj  odbiorowi przez Inwestora przed 
zakryciem. 
2. Całość prac elektrycznych wykonać zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
technicznymi i normami przy zachowaniu zasad BHP. 
3. Wszystkie u yte materiały elektroinstalacyjne zabudowane na przedmiotowej 
inwestycji winny posiadać znak CE oraz aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia. 
4. Przed przekazanie do eksploatacji instalacji elektrycznych lokali obowi zkiem 
Wykonawcy instalacji elektrycznych jest wykonać pomiary odbiorcze instalacji 
elektrycznych oraz protokoły z ww. pomiarów. 
5. Ewentualne odstępstwa od zaprojektowanej instalacji elektrycznej oraz nie pokazane 
elementy jak puszki elektroinstalacyjne obowi zkowo nanieść na dokumentacje 
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powykonawcz . 
 

6. Zewn trzna instalacja wodoci gowa 

 

Zasilenie działki w wodę odbywa się z instalacji zewnętrznej wodoci gowej wA63 
zlokalizowanej w obrębie tej samej działki. 
 Na działce wykonane zostanie instalacja wodoci gowa dn25 wykonana z polietylenu 
o zwiększonej odporności na obci enia. Instalacja będzie miała długość 88,55 m. 

Przewody wodoci gowe układać na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm. 
Ruroci gi nale y zasypywać w obrębie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch 
ruroci gu ręcznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypkę wykopu powy ej warstwy ochronnej 
nale y wykonywać warstwami. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna przekraczać 0,3 
m. Elementy uzbrojenia podziemnego przewodów oznakować za pomoc  tabliczek 
mocowanych na słupkach lub płotach granicznych. Trasę instalacji zewnętrznej nale y 
oznaczyć taśm  lokalizacyjn  koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopion  wkładk  
metalow . Taśmę nale y prowadzić na wysokości 30 – 50 cm nad grzbietem rury. 

Podejście do projektowanego kranu wykonać z rury stalowej ocynkowanej dn15 i 
zaizolować materiałem o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie mniejszym ni  0,035 
W/m3*K. 

Przed oddaniem instalacji zewnętrznej do eksploatacji przewody wodoci gowe nale y 
poddać dokładnemu płukaniu u ywaj c do tego celu wody czystej. Prędkość przepływu 
czystej wody w czasie płukania nie mo e być mniejsza od 1 m/s. Przewód wodoci gowy 
uwa a się za wypłukany, gdy wypływaj ca woda jest przezroczysta i bezbarwna.  
 
 Głębokość uło enia zewnętrznej instalacji wody od powierzchni terenu do spodu rury 
powinna wynosić min. 1,6 m + średnica rury. Przewody układać na podsypce piaskowej 
o grubości warstwy wynosz cej 10 cm, przewody do wysokości min. 0,3 m ponad wierzch 
rury zasypać materiałem sypkim podlegaj cym zagęszczeniu. Powy ej dopuszcza się 
zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Po zako czeniu prac nale y teren doprowadzić do 
stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne powinny być wykonane zgodnie z 
„Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robót” – podanymi przez producentów 
rur oraz armatury. Ł czenie rur z armatur  nale y wykonywać za pomoc  zł czek gwintowo-
zaciskowych. 
  
 
 

Po uło eniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem nale y wykonać 
badanie szczelności instalacji wody. Próbę nale y przeprowadzić na ciśnieniu 1,0 MPa. Za 
pozytywny wynik próby ciśnienia uwa a się spadek ciśnienia mniejszy ni  0,1 MPa w ci gu 
0,5 godziny. W razie stwierdzenia nieszczelności na zł czach nale y natychmiast dokonać 
naprawy. 
 
 

7. Charakterystyka ekologiczna 

W nawi zaniu do Rozporz dzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mog cych znacz co oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2010r. Nr213 Poz. 1397) planowan  inwestycję nie zaliczono do przedsięwzięć mog cych 
znacz co oddziaływać na środowisko, dla której sporz dzenie raportu oddziaływania na 
środowisko nie jest wymagane. 

W systemie ekologicznych obszarów chronionych rejon będ cy przedmiotem opracowania 
nie znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parków i rezerwatów 
przyrody. 

Emisja zanieczyszcze  gazowych, pyłowych i płynnych 
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Prace zwi zane z inwestycj  będ  miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a 
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będ  uci liwe dla człowieka. Ich stę enie nie 
przekroczy standardów jakości środowiska. 
Wody opadowe będ  odprowadzone na terenie działki nr 45/3. 

Oddziaływanie inwestycji na rodowisko gruntowo-wodne 
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia 
oraz naruszenia układów korzeniowych. 
Nie wprowadza tak e zakłóce  w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, 

wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter u ytkowania obiektu nie będzie wpływał 
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania. 
Przy prawidłowym stanie technicznym obiektu i urz dze , inwestycja nie pogorszy 

aktualnego stanu środowiska i wód podziemnych analizowanego terenu. 
Oddziaływanie inwest. na rod. przyrodnicze i krajobraz 
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegółowych zakłóce  w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 
Nie projektuje się działa  o charakterze rekultywacyjnym, poniewa  teren działki nie 
wykazuje cech degradacji spowodowanych nieprawidłowym u ytkowaniem. 
Emisja hałasów i wibracji 
Obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji. 
Gospodarka odpadami 
Na zagospodarowaniu istniej  miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego 
gromadzenia odpadów. 
Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizuj ce 
W obiekcie nie przewiduje się instalowania urz dze  emituj cych promieniowanie jonizuj ce. 
Wpływ na ist. drzewostan, pow. Ziemi, gleb , wody pow. i podziemne 
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegółowego zacienienia otoczenia 
oraz nie powoduje naruszenia układów korzeniowych. Nie wprowadza tak e zakłócenia w 
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych. Wody opadowe z utwardze  odprowadzane będ  powierzchniowo po terenie 
działki objętej inwestycj . 
Charakter u ytkowania budynku nie wpływa negatywnie na zachowanie biologicznie 

czynnego terenu poza obrębem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej nie 
będzie obiektem uci liwym dla środowiska. 
8. Obszar oddziaływania obiektu 

Obiekt  nie będ  oddziaływać na otaczaj cy teren ani wprowadzać ograniczenia w 
zagospodarowaniu s siednich działek. 
 

9. Uwagi ko cowe 

a) wszelkie roboty budowlane wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i ppo . oraz 
zgodnie z normami bran owymi dla poszczególnych rodzaju robót, 
b) roboty budowlane mo na rozpocz ć dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, 
c) kierownictwo budowy nale y powierzyć osobie posiadaj cej odpowiednie uprawnienia 

budowlane do tego typu robót, 
d) zmiany do niniejszego projektu mog  być wprowadzone za zgod  autora, 
 

Opracował: 
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II. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ” 

 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wybiegu dla psów w ramach bud etu 
obywatelskiego 2019 r. 

 

ADRES INWESTYCJI: 

 Człuchów 

 Ul. Kasztanowa 

dz. o nr ewid. 45/3, 16/3, 18/48, 49/11 

obręb 220301_1.0002 

 

INWESTOR: 

Gmina Miejska Człuchów 
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Aleja Wojska Polskiego 1 

77-300 Człuchów 

 

PROJEKTANT SPORZ DZAJ CY INFORMACJ : 
mgr in . Ewa Zagórza ska 

ul. Szczeci ska 9c 

77-300 Człuchów 

Upr. bud. nr. POM/0353/POOK/12 

 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNO Ć REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  

• wykonanie instalacji wodoci gowej, 
• wykonanie instalacji oświetlenia, 
• roboty rozbiórkowe, rozbiórka przęsła betonowego ogrodzenia, 
• usunięcie zieleni, 
• wykonanie robót pomiarowych, 
• tyczenie ci gów pieszych, 
• wykonanie koryta pod ci gi piesze, 
• wykonanie podbudowy oraz warstwy wyrównawczej pod utwardzenia, 
• wykonanie utwardze , 
• malowanie znaków poziomych, 
• monta  znaków pionowych, 
• nasypanie piasku, 
• monta  urz dze  i wyposa enia, 
• wykonanie trawników i nasadze , 
• wykonanie ogrodzenia i monta  furtek, 
• roboty dodatkowe i ko cowe. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na działce znajduje się stadion wraz z budynkiem obsługuj cym. 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG  STWARZAĆ 
ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI 
 

Brak. 

 

 

4. WSKAZANIE DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO E  WYST PUJ CYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKRE LAJ CE SKAL  I 
RODZAJE ZAGRO ENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYST POWANIA PODCZAS 
WYKONYWANIA ROBÓT MOG  WYST PIĆ ZAGRO ENIA ZWI ZANE Z:  

A) prac  sprzętu,  
B) prac  maszyn budowlanych,  
C) prace w s siedztwie czynnych kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych,  
D) prace w bliskim s siedztwie terenu, gdzie prowadzony jest ruch samochodowy. 
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 

A) roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, 
posiadaj cej odpowiednie uprawnienia; 
B) nale y zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 
numerów telefonów i adresów najbli szego punktu opieki zdrowotnej, stra y po arnej, policji, 
jak równie  apteczki oraz środków i urz dze  przeciwpo arowych; 
C) przed dopuszczeniem pracowników do budowy, firma wykonuj ca ma obowi zek 
zaopatrzyć ich w odzie  robocz  i ochronn , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, z 
uwzględnieniem wyst pienia następuj cych niebezpiecze stw – urazów mechanicznych, 
pora eniem pr dem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku do wody lub 
innych szkodliwych czynników; 
D) nale y stosować przewidziane przy robotach urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. 
Sprzęt ten winien być sprawny i posiadać odpowiednie atesty; 
E) nale y oznakować i wydzielić strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robót; 
F) nale y wykonać i odpowiednio oznakować drogi umo liwiaj ce ewakuację, komunikację 
i dojazd dla wozu stra y po arnej i karetki pogotowia. Wjazdów nie mo na zastawiać, ani 
wykorzystywać do innych celów (do składowania materiałów). Musz  być one dro ne; 
G) nale y systematycznie dokonywać kontroli stanu technicznego maszyn i urz dze ; 
H) nale y systematycznie dokonywać kontroli stanu bezpiecze stwa i higieny pracy; 
I) do miejsc zagro onych nale y wprowadzić zakaz wstępu dla pracowników nie 
zatrudnionych i osób postronnych. 
 

 

 

 

Opracował: 

 

 








