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1. Podstawa opracowania 

Podstawą prawną opracowania projektu budowlanego budowy obiektów małej 

architektury w miejscu publicznym w ramach wybiegu dla psów przy ul. Stojałowskiego, na 

Dz. 183/9, 190/6, 66/6, 71/2, 71/3, 70/3, 66/7 obr. 63, 65 j. ewid. Podgórze, dla Zarządu 

Zieleni Miejskiej w Krakowie są: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 

1186 t.j. z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 

1935 t.j. z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. 2019 poz. 1065 t.j. z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 t.j. z późniejszymi 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 poz. 880 t.j. z 

późniejszymi zmianami) 

- obowiązujące normy i przepisy. 

Podstawą formalną opracowania są: 

- umowa pomiędzy Gmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie a 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o., 

- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- wizje lokalne, 

- wytyczne szczegółowe dostarczone przez Zamawiającego, 

- ustalenia z Zamawiającym. 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania – „Psi 

wybieg przy ul. Stojałowskiego w Krakowie – utwardzenie terenu na działkach nr 183/9, 

190/6, 66/6, 71/2, 71/3, 70/3, 69/2, 66/7, 66/3 obręb 63, 65 Podgórze oraz ogrodzenie i 

montaż obiektów małej architektury na działkach 183/9, 190/6, 66/6, 71/2, 71/3, 70/3, 66/7 

obręb 63, 65”, polegającego na budowie obiektów małej architektury i wolno stojącej 

altany w miejscu publicznym w ramach wybiegu dla psów przy ul. Stojałowskiego, na 
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działkach nr 183/9, 190/6, 66/6, 71/2, 71/3, 70/3, 69/2, 66/7, 66/3  obr. 63, 65 j. ewid. 

Podgórze. 

Obiekty objęte przedmiotem zgłoszenia znajdują się na działce 183/9.Przedmiotem 

zgłoszenia są objęte: ławki – 8 szt., kosze na śmieci – 2 szt., kosze na psie odchody – 2 

szt., wieszak na smycze – 2 szt., regulamin psiego wybiegu – 2 szt., urządzenia psiego 

wybiegu (równoważnia niska, płotki do przeskoków niskie, słupki do slalomu, obręcz 

do przeskoków, tunel z rurek, płotki do przeskoków z regulacją, półotwarty tunel z rur 

betonowych, równoważnia wysoka, ruchoma platforma) – 9 kpl., altana – 1 szt., latarnie 

– 5 szt., barierki – 1 kpl.  

Opracowanie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami). 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy ul. Stojałowskiego jako 

ogólnodostępny teren służący rekreacji – psi wybieg. 

Zakresem całego opracowania objęto fragmenty Dz. 183/9, 190/6, 66/6, 71/2, 71/3, 70/3, 

69/2, 66/7, 66/3 obr. 63, 65 j. ewid. Podgórze. 

 

3. Lokalizacja opracowania 

Przedmiotowy obszar opracowania znajduje się przy ulicy Stojałowskiego w Krakowie, 

w dzielnicy XI Podgórze Duchackie na działkach 183/9, 190/6, 66/6, 71/2, 71/3, 70/3, 69/2, 

66/7, 66/3  obr. 63, 65 J. ewid Podgórze.  
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Rys. 1 Lokalizacja opracowania na terenie Krakowa 

(Źródło: www.google.pl/maps) 

 

 

Rys. 2 Zakres opracowania 

(Źródło: www.google.pl/maps) 

http://www.google.pl/maps
http://www.google.pl/maps
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Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego obszaru.  

Teren stanowi fragment nieużytków, porośniętych grupami drzew i krzewów. W części 

południowej graniczy z istniejącym rowem odwadniającym. Teren opracowania jest ogólno- 

ale trudnodostępny, prowadzi do niego przedept po istniejącej skarpie. Teren jest 

nieoświetlony. 

        Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską ani ochroną przyrody, nie 

znajdują się na nim żadne formy ochrony przyrody, nie jest objęty ochroną Natura 2000, ani 

też nie oddziałuje na niego żaden obszar Natura 2000. 

Równolegle wykonano następujące opracowanie: inwentaryzacja dendrologiczna i 

gospodarka drzewostanem, które należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym. 

 

4. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren nie jest zagospodarowany. W kilku miejscach jest trudno dostępny przez liczną 

ilość krzewów oraz samosiewów drzew porastających teren, wejście na teren prowadzi po 

skarpach porośniętych gęsto przez drzewa. Wejście na teren ma miejsce z istniejących ciągów 

pieszych. Teren jest trawiasty, porośnięty przez grupy drzew i krzewów, pomiędzy którymi jest 

wiele otwarć.  

Większość drzew i krzewów na terenie opracowania jest w stanie dobrym.   

  

5. Uwarunkowania przyrodnicze 

Inwentaryzacja drzew i krzewów stanowi odrębne opracowanie, zawarto w nim 

szczegółową charakterystykę. Żadne drzewa nie kolidują z planowanym zagospodarowaniem 

terenu. Ogólny stan fitosanitarny zieleni jest dobry. Występują gatunki charakterystyczne dla 

siedlisk łęgowych.  

 

 

6. Warunki wodne 

Teren opracowania znajduje się poza obszarem zagrożenia powodzią, dlatego, zgodnie z 

Art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne lokalizacja nowych obiektów budowlanych na 

terenie opracowania nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. 

 

7. Warunki gruntowe 

W podłożu, zgodnie z §5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., stwierdzono proste warunki gruntowe. 

Przyjęto I kategorię geotechniczną. 
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8. Uwarunkowania planistyczne 

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się na terenie objętym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. Teren ten jest oznaczony w studium jako MW – 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

 

Rys. 2 Fragment Studium Uwarunkowań Miasta Krakowa - K1 – kierunki i zasady 

rozwoju 

(Źródło: https://www.bip.krakow.pl/?id=48) 

 

9. Wpływ eksploatacji górniczych. 

Teren opracowania nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej, ani nie znajduje się 

w granicach terenu górniczego. 

 

10. Wpływ inwestycji na środowisko.  

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami. 

Inwestycja nie koliduje ze zinwentaryzowaną istniejącą zielenią wysoką. Zachowano 

wszystkie drzewa znajdujące się na skwerze. Do wycinki przeznaczono jedynie niewielki 

fragment, o powierzchni nieprzekraczającej 25m2, niekwalifikujący się do uzyskiwania 

pozwolenia na wycinkę, grupy samosiewów. 

Brak negatywnego wpływu planowanej inwestycji na gospodarkę wodną w obszarze 

inwestycji. Charakter, program użytkowy i wielkość obiektów projektowanych w ramach 

inwestycji nie wpływa negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę. Program użytkowy inwestycji 

nie przewiduje negatywnego wpływu na stan powietrza ani emisji przekraczającego normy 
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hałasu. W założonym programie użytkowym zanieczyszczenia pyłkowe, płynne i zapachowe 

nie występują. Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje się powstania w wyniku prowadzonych 

prac znacznych mas ziemnych. Masy ziemne powstałe w wyniku wykopu fundamentów 

zostaną rozplantowane w obszarze objętym wnioskiem. Na nieruchomości nie są i nie będą 

wydzielane żadne substancje toksyczne. Podsumowując, planowana inwestycja, zarówno ze 

względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne, technologiczne, zastosowane 

materiały budowlane i wykończeniowe, jak i na planowaną eksploatację nie będzie wywierała 

negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz higienę i zdrowie ludzi. Projektowana 

inwestycja nie pogorszy, w rozumieniu odrębnych przepisów, standardów jakości środowiska. 

 

11. Prace przygotowawcze i ochrona istniejącej zieleni. 

Prace porządkowe i zabezpieczenie drzew 

 W ramach prac przygotowawczych nie planuje się żadnych rozbiórek. 

 Teren należy oczyścić z zalegających śmieci i gruzu, wyrównać, różnice w terenie nie 

przekraczają 30-50cm. 

 W uzgodnieniu z Zamawiającym należy usunąć część samosiewu i krzewów, który nie 

wymaga uzyskania pozwolenia na wycinkę. 

 Na czas prowadzonych prac budowlanych drzewa rosnące w pobliżu projektowanych 

obiektów należy zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami opisanymi poniżej. 

Wycinka i pielęgnacja istniejącej zieleni 

 W ramach przedmiotowej inwestycji nie wskazano drzew do wycinki, które wymagałaby 

pozwolenia na wycinkę. Należy usunąć część samosiewu i krzewów, które nie wymagają 

uzyskiwania pozwoleń. Nie przewidziano prac pielęgnacyjnych istniejącej zieleni.  

Ochrona drzew na placu budowy 

 Pnie drzew pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie robót budowlanych należy osłonić 

poprzez odeskowanie np. na zwojach sączków drenarskich, jeśli nie chroni ich bezpośrednio 

ogrodzenie placu budowy. 

 

Rys. 3 Sposoby zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy (Siewniak, Kusche 2010) 

 Większe grupy drzew można otoczyć tymczasowym ogrodzeniem, tak aby uniemożliwić 

uszkodzenia mechaniczne oraz nie dopuścić do składowania pod nimi materiałów a co za tym 

idzie zagęszczania się gruntu. Należy wygrodzić teren równy rzutom koron. 
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Rys.4 Wygrodzenie grupy drzew (Chachulski, Chirurgia i pielęgnacja drzew, 2000) 

 Pod koronami drzew niedopuszczalne jest składowanie ziemi, ani innych materiałów 

budowlanych. Wszędzie tam gdzie nie ma systemów korzeniowych, dopuszczalne jest 

stosowanie sprzętu mechanicznego, ale z zachowaniem zasady jak najmniejszej szkodliwości 

dla otoczenia. 

 W bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie należy dopuszczać przejazdów ciężkiego sprzętu 

budowlanego, składowania materiałów w obrębie ich brył korzeniowych, aby zabezpieczyć 

glebę przed zagęszczeniem. Przed rozpoczęciem budowy, jeśli to możliwe, należy wytyczyć 

drogi tymczasowe dla komunikacji maszyn i pieszej, eliminujące ruch ze strefy systemów 

korzeniowych drzew. Drogi tymczasowe można wykonać z 30cm warstwy żwiru lub 

układanych na żwirze lub zrębkach drewnianych płyt drogowych, co pozwoli zredukować 

zagęszczenie gleby w miejscu przejazdu. W przeciwnym razie strefę systemów korzeniowych 

drzew należy zabezpieczyć warstwą zrębków drewnianych, na których można układać drogę 

tymczasową, a przejazdy w tej strefie ograniczyć do minimum. 

 W bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie należy dopuszczać do zagęszczania gruntu. W 

związku z docelowym zagospodarowaniem jako psi wybieg, teren wokół drzew jest 

wyjątkowo narażony na wydeptywanie, co może skutkować zamieraniem drzew. W związku z 

czym należy w przyszłości rozważyć wysypanie terenu pod drzewami mieloną korą drzew 

iglastych i ewentualne wygrodzenie barierką, aby nie dopuścić do przebywania psów 

bezpośrednio w obrębie brył korzeniowych.  

Wykopy w obrębie istniejącego drzewostanu 

 Prace z użyciem sprzętu mechanicznego i urządzeń technicznych na terenach zieleni 

powinny być, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, wykonywane w sposób 

najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 

 Wykonywanie wykopów w obrębie systemów korzeniowych (równemu co najmniej 

zasięgowi koron) musi być wykonywane ręcznie, tak aby nie uszkadzać korzeni drzew 

istniejących. Wykonywanie wykopów w obrębie systemów korzeniowych (równym w 

większości przypadków zasięgowi koron) przy pomocy maszyn (koparka) jest 

niedopuszczalne. Skutkowałoby to wyrywaniem korzeni wraz z wybieraną ziemią, gdyż nie ma 

technicznej możliwości wykonania tych prac koparką bez ich naruszenia, a to powoduje 

powstanie licznych ran szarpanych oraz uszkodzeń w obrębie nieodsłoniętego systemu 

korzeniowego. W związku z tym konieczne wykopy muszą być wykonywane ręcznie. W 

wykopie odciąć ręczną piłą lub sekatorem wszystkie uszkodzone korzenie, pozostawiając 

gładkie, równo przycięte rany. Dobrze jest je obficie spryskać słabym roztworem wodnym 

ukorzeniacza. Rów należy zasypać najpierw martwicą (można dodać piasku przy zbyt dużej 

zwięzłości) do 0,5 m licząc od góry, a następnie pozostałą glebą, po czym obficie podlać. W 

trakcie wykonywania prac w wykopie ścianę wykopu należy zabezpieczyć przed 
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obsypywaniem i przesychaniem np. 20cm warstwą żwiru zastabilizowaną geowłókniną i 

szalunkiem z desek oraz zapewnić korzeniom drzew odpowiednie nawodnienie. Podczas 

prowadzenia prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego należy pamiętać, aby nie 

dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej. 

 

Rys. 5 Przykładowe zabezpieczenie ściany wykopu (Źródło: Suchocka, 2003) 

 Należy przyjąć strefę ochronną drzewa nie mniejszą niż 2m od powierzchni pnia dla drzew 

o średnicy pnia sięgającej 40cm. W większych zbliżeniach do pni drzew należy stosować się 

bezwzględnie do wcześniejszych zaleceń. 

 

Rys. 6  Metoda wyznaczania strefy ochronnej dla drzew (Źródło: Szczepanowska, 2001) 

 Wykonując wykopy należy pamiętać o możliwości wykonania cięcia kompensacyjnego 

koron drzew, które wykonane zgodnie ze sztuką jest warunkiem utrzymania bilansu 

energetycznego drzewa. Takie cięcie ma zrównoważyć uszkodzenia systemu korzeniowego 

drzew, jednorazowo nie powinno przekroczyć 20% masy asymilacyjnej korony. Średnice cięć 

nie powinny przekraczać 5cm dla drzew o słabych zdolnościach grodziowania i 10cm dla 

drzew o dobrych właściwościach grodziujących. 

Rekultywacja terenu 
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 Po wykonaniu właściwych robót, na terenie, należy wykonać rekultywację i założyć trawnik 

z siewu. Grunt należy wzruszyć, wyrównać, wykonać humusowanie, wałowanie i obsiew. 

Usunąć wszystkie nierówności, zagłębienia, koleiny. Część prac można wykonać przy użyciu 

maszyn, wykończyć ręcznie. Zakładając trawnik należy zastosować wytrzymałą mieszankę 

nasion, przeznaczoną na tereny intensywnie użytkowane. Trawę należy wysiewać w ilości 

40g/m2 powierzchni trawnika. Po wysianiu nasiona przykryć 1cm warstwą gleby urodzajnej, 

zwałować wałem pełnym gładkim. 

 Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosną lub jesienią. W przypadku zakładania 

trawnika inną porą roku należy zadbać o odpowiednią wilgotność gleby, konieczną do 

prawidłowego rozwoju trawy. W okresie 2-3 tygodni od założenia trawnika wykonać pierwsze 

korzenie, a po 3 miesiącach nawieźć w ilości zgodnej z zaleceniami producenta. 

 

12. Projektowane zagospodarowania terenu 

Planowane zagospodarowanie terenu zakłada zagospodarowanie psiego wybiegu 

poprzez poprowadzenie alejek z kostki betonowej, ogrodzenie terenu i wykonanie śluz 

wejściowych oraz bramy technicznej, a także zlokalizowanie altany i obiektów małej 

architektury tj. ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, urządzenia psiego wybiegu, 

tablice regulaminowe. Nie zaprojektowano żadnych nowych nasadzeń.  

 

12.1. Nawierzchnie 

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej stanowiące dojścia do psiego wybiegu 

i alejkę prowadzącą przez jego teren zapewniającą komunikację. Poza tym należy wykonać na 

terenie trawnik. 

W projekcie zastosowano następujące ilości nawierzchni: 

- z kostki betonowej typu behaton bez fazy o gr. 8cm – 150,77 m2, z obrzeżem betonowym o 

wym. 8x25x100cm – 121,1 mb, 

- z kostki betonowej typu behaton bez fazy o gr. 6cm – 40,87 m2, z obrzeżem betonowym o 

wym. 8x25x100cm – 48,39 mb, 

- z kostki betonowej typu behaton bez fazy o gr. 6cm – 180,89 m2, z obrzeżem betonowym o 

wym. 6x20x100cm – 230,26 mb. 

Na terenie zaprojektowano utwardzenie schodkowe szer. 150cm, wys. 15cm, gł. 30cm. 

Zaprojektowano 3 biegi schodów po 9 schodków w każdym biegu. Pomiędzy nimi 

zaprojektowano spoczniki o długości 1,5m każdy. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z rysunkami detali i opisem poniżej.  

Zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo Budowlane utwardzenie powierzchni 

gruntu na działce budowlanej nie wymaga pozwolenia na budowę.  
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Nawierzchnia z kostki betonowej 

Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej grubości warstw podbudowy 

– 20cm, na której układa jest odpowiednio kostka betonowa o grubości 6/8cm. Zastosowano 

kostkę o wymiarach 10x20x6/8cm, w kolorze szarym. Projektowane warstwy: warstwa 

podbudowy z kruszywa 31,5-63mm o grubości – 20cm, warstwa podbudowy z kruszywa 

frakcji 16-31,5mm – 5cm, podsypka frakcji 1-4mm – 5cm. Wszystkie warstwy zagęszczone. 

Grunt rodzimy należy profilować ze spadkiem 2%. W miejscu pochylni o spadku 6% lub 9% 

profilować z odpowiednio większym spadkiem. 

 

12.2. Altana 

Poniżej opisano zaprojektowaną altanę, która stanowi przedmiot zgłoszenia. Jest to 

wolnostojąca altana o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej do 35m2 i zgodnie z 

Art. 29 Ust. 1 pkt 14 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Altana składa się z konstrukcji z litego drewna świerkowego, malowanego dwukrotnie 

impregnatem chroniącym drewno na kolor orzech, pokryta gontem bitumicznym w kolorze 

brązowym (ceglastym). Wykonana z kantówki o wymiarach 14x14cm, stężone wieńcem z 

belek i wzmocniona zastrzałami. Altana o wymiarach zewnętrznych 300x300cm. Kotwiona w 

fundamentach z betonu o wymiarach 30x180cm  użyciem kotew ze stali ocynkowanej – 

podstawa słupa typu H 6x9x60cm. Jest przykryta czterospadowym dachem. 

 

Rys. 7 Przykładowy wygląd altany.  

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączonymi rysunkami detali. 
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12.3. Obiekty małej architektury 

Poniżej scharakteryzowano zaprojektowane obiekty małej architektury, które stanowią 

przedmiot zgłoszenia. 

Barierki – 1 kpl. (Rys. NAW02) 

Należy zastosować barierkę wykonaną ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na 

kolor RAL7016, z rury o średnicy 6cm. Wysokość ponad poziom gruntu 110cm. Wysokość 

barierek pomocniczych ponad poziom gruntu to odpowiednio 90 i 75cm. Barierkę należy 

kotwić po zewnętrznej stronie obrzeża w fundamentach punktowych o wym. 30x40cm na 

głębokość 50cm.  

Łącznie zaprojektowano 54,92mb barierek. 

 

Rys. 8 Przykład zastosowania barierki przy schodach  
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Ławka – 8 szt. (Rys. K01) 

Konstrukcja ławki składa się z podkonstrukcji wykonanej z rury o średnicy 60,3mm stali 

ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL7016. Do podkonstrukcji mocowane są 

deski z drewna świerkowego lub jodły malowane lakierobejcą w kolorze orzech. Ławka o 

wymiarach 60x185cm, wysokość 83cm, wysokość siedziska 43m. Ławka przykręcana do 

fundamentu wylewanego na miejscu.  

Wymiary: 60x185cm 

Wysokość: 83cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 30x80cm lub prefabrykowane cokoły betonowe do 

wkopania – 4 szt., montaż ławki poprzez przykręcenie do fundamentów 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną. 

 

Rys. 9 Przykładowy wygląd konstrukcji ławki. Kolorystyka odmienna niż na zdjęciu, RAL7016, deski 
„orzech”. 
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Kosz na śmieci – 2 szt. (Rys. K02) 

Konstrukcja kosza z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze 

RA7016. Wyposażony w popielnik ze stali nierdzewnej. Kosz o wymiarach 29x51cm, wysokość 

110cm. Przykręcany do fundamentu wylewanego na miejscu. Otwierany na zamek. Pojemność 

55 litrów. 

Wymiary: 29x51cm 

Wysokość: 110cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 35x55x30 – 1 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną. 

 

 

Rys. 10 Przykładowy wygląd kosza na śmieci, należy zastosować kolor RAL7016 
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Kosz na psie odchody – 2 szt. (Rys. K03) 

Kosz w całości wykonany z blachy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze 

grafitowym RAL7016. Kosz o wymiarach 31x30cm, wysokość 95cm. Wyposażony w daszek i 

drzwiczki zamykane na kluczyk. Pojemność: 35 litrów. Kosz posiada wkład stalowy. Do 

konstrukcji przymocwano podajnik na woreczki. Kosz przykręcany do fundamentów 

wylewanych na miejscu.  

Wymiary: 31x30x95cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 40x80cm – 1 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną 

 

 

 

 

Rys. 11 Przykładowy wygląd kosza na psie odchody 
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Wieszak na smycze – 2 szt. (Rys. K04) 

Wieszak na smycze wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor 

RAL1032/RAL7016. Wieszak o wymiarach 110x32cm. Wykonany z rury o średnicy 8cm i gr. 

ścianki 3mm. Całkowita długość rury 150cm, należy zabetonować ją na głębokość 40cm. 

Wymiary: 110x32cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 30x80cm – 1 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną 
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Regulamin psiego wybiegu – 2 szt. (Rys. K05) 

Regulamin wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL7016. 

Konstrukcja o wymiarach 68x8cm, wysokość 200cm. Wykonany z profilu zamkniętego o 

średnicy 8cm i gr. ścianki 3mm. Całkowita długość rury 240cm, należy zabetonować ją na 

głębokość 40cm. 

Wymiary: 68x8x200cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 30x80cm – 2 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną 
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2 – Płotki do przeskoków niskie – 1 kpl. (K06) 

Płotki wykonane z świerka skandynawskiego malowanego ekologicznym olejem, a część 

do przeskoku farbą akrylową w kolorze RAL 1032, kotwy do zabetonowania wykonane ze stali 

ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL7016. Wymiary płotków: 35x10x100cm. 

Całkowita wysokość elementu razem z kotwą do zabetonowania wynosi 75cm, należy 

zabetonować ją na głębokość 35cm. 1 komplet składa się z 6 szt. płotków. 

Wymiary: 35x10x100cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 30x80cm – 12 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną 
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3 – Słupki do slalomu niskie – 1 kpl. (K07) 

Słupki wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo połowa na kolor RAL1032, 

połowa na kolor RAL7016, zaspawane od góry. Wysokość 80cm. Wykonany z rury o średnicy 

6cm i gr. ścianki 3mm. Całkowita wysokość elementu razem z częścią rury do zabetonowania 

wynosi 120cm, należy zabetonować ją na głębokość 40cm. 1 komplet składa się z 10 szt. 

rurek. 

Wymiary: 6x80cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 30x80cm – 10 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną 
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4 – Obręcz do przeskoków – 1 szt. (K08) 

Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo – słupki na 

kolor RAL7016, pozostałe elementy na kolor RAL1032. Słupki wykonane z profili 

prostokątnych o boku 8cm i gr. ścianki 3mm. Wysokość urządzenia ponad ziemią wynosi 

135cm, szerokość 138cm. Średnica przeskoku wewnętrzna 48cm. Całkowita wysokość 

słupków z częścią do zabetonowania 175cm, należy zabetonować je na głębokość 40cm. 

Wymiary: 138x8x135cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 30x80cm – 2 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną 
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5 – Tunel z rurek – 1 kpl. (K09) 

Tunel z rurek wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo połowa na kolor 

RAL7016, połowa na kolor RAL9005. Rurki o wymiarach 40x60cm, wysokość 40cm. Wykonany 

z rury o średnicy 3cm i gr. ścianki 3mm. Całkowita wysokość elementu razem z częścią rury 

do zabetonowania wynosi 80cm, należy zabetonować ją na głębokość 40cm. 1 komplet 

składa się z 6 szt. rurek. 

Wymiary: 40x60cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 30x80cm – 12 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną 
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6 – Płotki do przeskoków wysokie z regulacją – 1 kpl. (K10) 

Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo – słupki na 

kolor RAL7016, pozostałe elementy na kolor RAL1032. Słupki wykonane z profili 

prostokątnych o boku 8cm i gr. ścianki 3mm. Wysokość urządzenia ponad ziemią wynosi 

75cm, szerokość 121cm. Całkowita wysokość słupków z częścią do zabetonowania 115cm, 

należy zabetonować je na głębokość 40cm. Komplet zawiera 5 płotków.  

Wymiary: 121x8x75cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 30x80cm – 10 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną 

 

 

 

 

7 – Półotwarty tunel z rur betonowych – 1 szt. (K11) 

Wykonany z trzech kręgów betonowych o zewnętrznej średnicy 80cm i długości 100cm 

każdy. Środkowy krąg otwarty (przecięty na pół).  

Kręgi  należy układać w lekkim zagłębieniu terenu i stabilizować kołkami. Zdjąć darń 

bezpośrednio pod kręgami.  

Wymiary: 80x400cm 
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8 – Równoważnia wysoka – 1 szt. (K12) 

Podkonstrukcja wykonana z drewna świerka skandynawskiego 10x10cm olejowanego, 

mocowanego w fundamentach z użyciem kotew ze stali, na głębokość 35cm. Podkonstrukcja 

obita gładkimi deskami z dębu o wym. 24x120mm, olejowanymi. Dodatkowo nabite deski 

umożliwiające wchodzenie i schodzenie z równoważni malowane farba akrylową na kolor 

RAL1032. Wysokość 75,7cm, długość 659,5cm, szerokość 70cm. Grubość deski 24mm, gładka. 

Wymiary: 75,5x659,5x70cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 30x80cm – 4 szt. i ławy betonowe o wym. 80x40cm 

– 2 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną 
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9 - Ruchoma platforma – 1 szt. (K13) 

Słupy ze świerka skandynawskiego 10x10cm, kotwione z użyciem kotw ze stali 

ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL7016. Podest wykonany z desek drewna 

dębu, gładkich, olejowanych. Grubość deski 24mm, szerokość 120mm, gładka. Wielkość 

platformy to 98x98cm.  

Wymiary: 158x158x110cm 

Fundament: wylewany na miejscu o wym. 30x80cm – 12 szt. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną 
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Latarnie – 5 szt. (K14) 

Na terenie zaprojektowano 5 szt. latarni.  Słupy stalowe, o wysokości 5-6m, oprawa 

typu LED 30-55W o wymiarach 46x70,3x46 cm, w obudowie aluminiowej, klosz z poliwęglany. 

Montaż na słupie o średnicy 60mm z użyciem śrub M6. Słupy kotwione w gruncie z użyciem 

prefabrykowanych fundamentów dedykowanych do słupów.  

Szczegóły wg. odrębnego opracowania (projektu elektrycznego).   

  

 

Rys. 12 Przykładowy wygląd oprawy 
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13. Ogrodzenie 

Na terenie opracowania zaprojektowano ogrodzenie o długości 187,5 mb oraz dwie 

śluzy wyposażone każda w dwie sztuki furtki, ponadto ogrodzenie wyposażono w 1 bramę 

dwuskrzydłową techniczną i 1 panel rozbieralny (przejazd techniczny).  

Wysokość ogrodzenia nie przekracza 2,2 m, więc zg. z Art. 30 ust. 1 pkt. 3 Ustawy 

Prawo budowlane „Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej 

wymaga (…) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m”, projektowane 

ogrodzenie nie stanowi przedmiotu zgłoszenia. Ogrodzenie to nie posiada żadnych 

ostro zakończonych elementów. 

Ogrodzenie (K15) 

Zaprojektowano typowe ogrodzenie modułowe ze stali ocynkowanej malowanej 

proszkowo na kolor grafitowy RAL7016.   

Ogrodzenie składa się ze:  

- słupów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL7016, o profilu 

60x40x2mm, wyposażonych w plastikowe kapturki;  

- panelu o wysokości 123cm, z drutu o średnicy 4mm (panel 3D, z przetłoczeniami), 

przęsło o szerokości 250cm, panel ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL7016, 

- prefabrykowanej podmurówki z betonu z przetłoczeniem o wymiarach 246x20x5cm,  

- obejm (3 szt. / słupek) wykonanych ze stali ocynkowanej, wyposażonych w element do 

montażu panelu z tworzywa sztucznego oraz śrubę  nierdzewną z nakrętką zrywalną. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną. 

 

Rys. 13 Przykładowy wygląd ogrodzenia 
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Rys. 14 Przykładowy sposób montażu przęseł paneli ogrodzeniowych do słupka 
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Furtki (K16) 

Zaprojektowano furtki w ilości 4 sztuki – po 2 szt. na każdą śluzę. Furtka wykonana jest z 

ramy stalowej o wymiarze 130x90cm, wypełnienie furtki wykonane z panelu 3D o średnicy 

prętów 4 mm. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL9005. 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną. 

Brama (K17) 

Zaprojektowana bramę wjazdową, dwuskrzydłową w ilości 1 sztuka. Brama 

dwuskrzydłowa wykonana jest z dwóch ram stalowych o wymiarze 130x175mm, wypełnienie 

ram wykonane z panelu 3D z przetłoczeniem, o średnicy prętów 4 mm. Konstrukcja ze stali 

ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL9005. 

 

Rys. 15 Przykładowy wygląd bramy wjazdowej 

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z dołączoną kartą techniczną. 

 

14. Projekt zieleni 

Dodatkowo przy ogrodzeniu zaprojektowano posadzenie pnączy z gatunku bluszcz 

pospolity Hedera helix w ilości 700 sztuk. Projektowana rozstawa to 2 szt./mb. Pnącza należy 

sadzić w trawniku. Uprzednio wykonać zagłębienie w trawniku o średnicy 50cm, wykonać dół 

sadzeniowy i sadzić pnącze w żyznej ziemi na głębokość nie mniejszą niż było sadzone w 

pojemniku. Pnącze powinno być wyposażone w palik, który ułatwi mu wspięcie się na 

ogrodzenie, do którego powinno być przymocowane. Palik należy wbić w ziemię. Pnącza 

należy sadzić bez oznak chorobowych, w dobrym stanie, z pojemników minimum P9. Po 

posadzeniu należy zagłębienie uformować w misę, i nasypać do niej drobnomielonej kory 

drzew iglastych, przekompostowanej, która utrudni przerastanie chwastów i będzie ochroną 

przed koszeniem. Dodatkowo, ze względu na niebezpieczeństwo zniszczenia sadzonek przez 

psy, należy pnącze osłonić osłonką z tworzywa sztucznego, tak aby chronić część znajdującą 

się przy ziemi. Po posadzeniu podlać obficie wodą. 
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15.  Odwodnienie terenu 

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo na teren 

zielony działki, do wyprofilowanego zagłębienia, w którym posadzono pnącza, aby zwiększyć 

retencję. 

 

16. Obsługa komunikacyjna i przystosowanie do ruchu niepełnosprawnych 

Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z istniejących chodników poprzez 

projektowany zjazd techniczny z dojściem i utwardzenie schodkowe terenu.  

Zaprojektowano, zgodne z Rozdziałem 8 §45 Warunków technicznych jakim odpowiadają 

drogi publiczne, dojście w formie chodnika o pochyleniu podłużnym wynoszącym 6%. Na 

odcinkach, gdzie to nie było możliwe, zastosowano pochylenie podłużne wynoszące 9% 

(wartość <10%, dopuszczalna na odcinkach krótszych niż 10m). Szerokość użytkowa zjazdu 

technicznego wynosi 2,2m (dopuszcza się >2m). Pochylenie poprzeczne alejek wynosi 2% 

(zawiera się w przedziale 1—3% i umożliwia sprawny spływ wody opadowej).  

Zaprojektowano, zgodne z ww. przepisami, dojście z utwardzeniem schodkowym terenu. 

Zastosowano 3 biegi schodów po 9 stopni o wysokości 15cm i szerokości 30cm każdy. 

Pomiędzy nimi zaprojektowano spoczniki o długości 1,5m. Szerokość użytkowa zejścia 

(schodów) wynosi 1,5m (>1,2m). Zachowano 2% pochylenie schodów zgodne z kierunkiem 

ich biegu. 

Dla proponowanych rozwiązań wnioskuje się o uzyskanie pozytywnej opini Zespołu 

Konsultacyjnego ds. Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych przy 

Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta 

Krakowa. 

 

17. Infrastruktura techniczna 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje  z istniejącymi na terenie sieciami 

infrastruktury technicznej. Prace w zbliżeniach do sieci należy wykonywać z zachowaniem 

środków ostrożności, w razie konieczności wykonać przekopy kontrolne.  

W ramach projektowanego zagospodarowania nie projektuje się nowych sieci. W ramach 

odrębnego projektu elektrycznego projektowane latarnie zostaną zasilone. 

 

18. Uwagi końcowe 

Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami 

istniejącymi na miejscu budowy, a także sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. W 

przypadku wątpliwości lub niejasności należy zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i 

do dostawcy określonego systemu/materiałów. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz 

posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i 
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zdrowia użytkowników. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie 

przestrzegać technologii i wymagań producentów. 

Wszelkie prace należy prowadzić z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i ogrodniczej, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy oraz z zachowaniem 

przepisów BHP. 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów zamiennych, o parametrach nie gorszych 

od proponowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

19. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu zawiera się na części Dz. 183/9, 190/6, 66/6, 71/2, 71/3, 

70/3, 69/2, 206/27, 66/7, 66/3 obr. 63, 65 j. ewid. Podgórze. Projektowana inwestycja nie 

oddziałuje na działki sąsiednie.  

 

Opracował: 

Mgr inż. arch. Agnieszka Kotarba 

Nr upr. MPOIA/047/2006 
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PZT 01 – Projekt zagospodarowania terenu      ISkala 1:500 

PZT 02 – Projekt zagospodarowania terenu      ISkala 1:250 

NAW01 – Przekrój przez nawierzchnię z kostki betonowej    ISkala 1:20 

NAW02 – Przekrój przez utwardzenie schodkowe terenu    ISkala 1:20 

NAW03 – Przekrój przez zjazd techniczny z dojściem 6%    ISkala 1:20 

NAW04 – Przekrój przez zjazd techniczny z dojściem 9%    ISkala 1:20 

D01 – Detal – altana         ISkala 1:20 

K01 – Karta techniczna - ławka 

K02 – Karta techniczna - kosz na śmieci 

K03 – Karta techniczna - kosz na psie odchody 

K04 – Karta techniczna - wieszak na smycze 

K05 – Karta techniczna - regulamin psiego wybiegu 

K06 – Karta techniczna – płotki do przeskoków niskie 

K07 – Karta techniczna - słupki do slalomy niskie 
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K08 – Karta techniczna – obręcz do przeskoków 

K09 – Karta techniczna – tunel z rurek 

K10 – Karta techniczna – płotki do przeskoków wysokie z regulacją 

K11 – Karta techniczna – półotwarty tunel z rur betonowych 

K12 – Karta techniczna – równoważnia wysoka 

K13 – Karta techniczna – ruchoma platforma 

K14 – Karta techniczna - latarnia 

K15 – Karta techniczna – panel ogrodzeniowy 

K16 – Karta techniczna – furtka 

K17 – Karta techniczna - brama 

 


