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 OPIS TECHNICZNY 

I. WSTĘP.

1. Cel i zakres opracowania.

Projekt  niniejszy  przygotowany  jest  na  zlecenie  Urzędu  Gminy  w  Przywidzu.  Celem
opracowania jest zagospodarowanie skate parku z parkiem edukacyjnym i częścią publiczną
położonego w zakolu rzeki Wietcisy przy drodze wojewódzkiej nr 221. 
Lokalizacja: działka nr 162/1, obręb Przywidz, Gmina Przywidz, Powiat Gdański.

Zakres opracowania obejmuje:
1) Zagospodarowanie terenu parku;
2) Projekt skate parku
3) Projekt parku edukacyjnego;
4) Projekt stacji edukacyjnych;
5) Projekt ogrodzenia i bramy;
6) Schemat oświetlenia parkowego;
7) Koncepcję monitoringu;
8) Opracowanie BIOZ;

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania skate parku, parku edukacyjnego i
części  publicznej  przewidzianej  do  kameralnych  imprez  masowych.  Będzie  to  miejsce
rekreacji czynnej, obserwacji zjawisk przyrodniczo-fizycznych w otwartym terenie zielonym,
na  terenie  sąsiadującym  z  doliną  rzeki.  Park  jest  dedykowany  dzieciom,  młodzieży  i
aktywnym  ruchowo  mieszkańcom.  Będzie  służył  celom  rekreacyjnym,  kulturalnym  i
edukacyjnym  na  terenie  gminy  oraz  pozwoli  na  podniesienie  atrakcyjności  turystycznej
miejscowości. 

3. Podstawa prawna.

• umowa między Gminą Przywidz a Spółką ARKON Atelier z siedzibą w Gdańsku.
• mapa do celów projektowych;
• przepisy i normy;
• wytyczne Inwestora;
• uzgodniona koncepcja zagospodarowania.

4. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Projektowany  park  znajduje  się  w  terenie  przewidzianym  w  obowiązującym  Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  jak  i  projektowanym
miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  na  terenie  zielonym przewidzianym
pod zieleń parkową ogólnodostępną.

5. Ochrona dóbr kultury.

Obszar opracowania nie leży w strefie ochrony oraz nie jest objęty ochroną archeologiczną.
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6. Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Obszar  opracowania  jest  nadrzeczną  łąką,  porośniętą  samosiewną  roślinnością.  Wszystkie
zamierzenia  projektowe  spowodują  poprawę  jakości  elementów krajobrazowych.  Zostanie
wzbogacona przestrzeń o nowe elementy użytkowe, założenie parku zagospodaruje nieużytek
widziany z drogi krajowej.
Obiekty wznoszone na tym terenie zaprojektowane są tak by swoją formą i kolorystyką nie
kontrastowały z otoczeniem, ale wypełniały go dodatkową treścią..

7. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Projektowana  inwestycja  nie  stworzy  zagrożeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia
użytkowników.  Stacje  edukacyjne  powinny  być  użytkowane  zgodnie  z  instrukcją
umieszczoną w widocznym dla zwiedzającego miejscu. Zagospodarowanie płaskiego terenu
poprawi estetykę tego miejsca, zabezpieczy miejsca niebezpieczne.

8. Wnioski geotechniczne.

1) Nawiercono w podłożu grunty nośne nieprzepuszczalne , zaleca posadowienie
projektowanych ciągów pieszych np. : na podsypce cementowo – piaskowej (5 cm) oraz
wzmocnienie podłoża np. stabilizowanym cementem (10 cm) .
2) Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w rejonie skate - parku w Przywidzu
nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej.
3) Z uwagi na występowanie ciągłych warstw glin, glin piaszczystych , nie ma możliwości
odwodnienia powierzchni pieszych do gruntu.
4) Przy pracach ziemnych wszystkie grunty nienośne zalegające poniżej poziomu
posadowienia należy wybrać do poziomu podłoża nośnego i zastąpić chudym betonem lub
gruntem niespoistym (żwir/pospółka/piasek gruby/piasek średni etc.) zagęszczając do
IS= 0,97.
5) Dane dotyczące poziomów wód gruntowych oraz sączeń odnoszą się do okresu badań tj.
lipiec 2013.
6) Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, głębokość przemarzania gruntu wynosi
hz = 1,0 m.

II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. Istniejący stan zagospodarowania.

Przewiduje się zagospodarowanie terenu pomiędzy rzeką Wietcisą, drogą wojewódzką nr 221
i ulicą Brzozową prowadzącą do osiedla mieszkaniowego.  Przewiduje się założenie parku i
ustawienie  7  stacji  edukacyjnych  na  powierzchni  1,28  ha.  Planowana  inwestycja
zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 162/1 – obręb Przywidz nr 0014, o
powierzchni całkowitej   2,2819ha (KW Nr  GD1G/00034572/0), stanowi własność  Gminy
Przywidz.  Bonitacja  gleb:  RIVb  – 1,01ha,  ŁIV -  0,17 ha,  LsIV  – 0,1ha (Ls  nie podlega
nowemu zagospodarowaniu).
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jest w trakcie opracowania. 

Teren jest nie użytkowany, porośnięty trawą. Przecina go linia średniego napięcia, której 3
słupy znajdują się we wschodniej części obszaru. Poza tym znajdują się tutaj: linia kablowa
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eN,  kable  telekomunikacji,  wodociąg,  przepompownia,  kanalizacja  sanitarna,  poprzecznie
przecina teren: kanalizacja sanitarna KsD, wodociąg wD, kabel niskiego napięcia eND, które
przekraczają prostopadle rzekę i przechodzą na drugi brzeg. 
Od  strony  drogi  wojewódzkiej  zrealizowano  ciąg  pieszo-rowerowy  z  oświetleniem  i
ławeczkami.  Oskarpowany  brzeg  Wietcisy  porastają  dorodne  olchy  i  buki,  przy  ścieżce
pozostawiono 3 średniowysokie drzewa.

2. Projektowane zagospodarowanie.

Przewiduje się, że skate park z parkiem edukacyjnym i częścią publiczną w Przywidzu będzie
miejscem  wypoczynku  czynnego  mieszkańców,  terenem  eksperymentów  naukowych  i
obserwacji zjawisk przyrodniczo - fizycznych prowadzonych w otwartym terenie zielonym,
miejscem  spotkań  przy  okazji  kameralnych  imprez  masowych.  Park  dedykowany  jest
dzieciom,  młodzieży szkolnej  i  dorosłym  mieszkańcom Gminy Przywidz  oraz   turystom.
Przewiduje  się  urządzenie  parku  wpisanego  w  istniejącą  rzeźbę  terenu,  bez  niwelacji  i
przemieszczeń  mas  ziemnych.  Roślinność  ruderalna  porastająca  teren  zostanie  w  części
ogrodu zamieniona na trawniki o sportowej nawierzchni. Ścieżki i placyki przeznaczone na
ustawienie  stacji  edukacyjnych  planuje  się  wykonać  z  nawierzchni  utwardzonych,  ścieżki
spacerowe z  piasku i gliny,  realizowaną  w II  etapie ścieżkę  rowerowo-rolkową  z asfaltu.
Nawierzchnia  skate parku  będzie  betonowa.  Teren  w większości  pozostanie powierzchnią
biologicznie czynną. 
Wejście do Parku przewiduje się z dwóch stron – od wschodu i od zachodu przy wykonanym
już ciągu pieszym. Całość założenia dzieli się na 3 części: skate park w części zachodniej,
park  edukacyjny  w  części  środkowej  i  łąkę  do  imprez  masowych  z  parkingiem  (II  etp
realizacji  lub  wykonanie  wraz  z  remontem  ul.  Brzozowej)  w  części  wschodniej.  Tereny
rekreacyjne parku okalają od północy i południa ciągi komunikacji pieszej i rowerowej.
  
2.1. Program projektowanego parku:

a) skate park

Przewidziano następujący zestaw urządzeń z elementami uzupełniającymi:
- Minirampa H120 
- Fala z londongap
- Quarter pipe 2 levele 
- Funbox piramida z longbox banan 
- Poręcz prosta

b) park edukacyjny

Stacje będą poświęcone 7 wielkim uczonym i odkrywcom, przy każdym stanowisku zajdzie
się element obrazujący osobę  i doświadczenie związane z jej pracą lub wynalazkiem.  Park
poświęcono:
- Isaac Newton,
- Krzysztof Kolumb,
- Thomas Alva Edison,
- Jan Gutenberg,
- Jan Heweliusz,
- Archimedes,
- Daniel Gabriel Fahrenheit,
 
c) część publiczna 
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Łagodny stok nachylony w stronę  rzeki jest przeznaczony na kameralne imprezy masowe.
Najniższe  miejsce  lokalizowane  przy  układzie  słonecznym  może  zostać  w  późniejszym
okresie utwardzone i być mini sceną dla widzów zgromadzonych na stoku.

2.2. Organizacja Parku:

Obiekt ogólnodostępny 
Ochrona obiektu - monitoring

2.3.  Miejsca postojowe i obsługa komunikacyjna.

Na terenie  Parku  przewiduje  się  docelowo  lokalizację  parkingu  i  miejsc  postojowych  od
strony ul. Brzozowej. Cały teren będzie zamknięty dla ruchu kołowego, jedynie dla obsługi
technicznej  i  służb  interwencyjnych  przewidziano  drogę  dojazdową  po  śladzie  ścieżki
rowerowej. 

3. Sieci projektowane.

Teren objęty inwestycją jest uzbrojony.
- sieć elektroenergetyczna:
Teren objęty inwestycją posiada linią kablową eN. Na słupie przy istniejącym ciągu pieszym
istnieje  rozdzielnica,  która po rozbudowie  zasili  oświetlenie parku.  Przewiduje się  system
oświetlenia  wewnętrznego  całego  terenu  w  oparciu  o  latarnie  parkowe  (włącznik
zmierzchowy).
- monitoring:
Przewidziano 2 samoczynne kamery kierunkowe z urządzeniem rejestrującym.

4. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia terenu:............................................................9845,03 ha
Projektowana nawierzchnia betonowa skate park:...............  503,76 m2

Projektowana nawierzchnia z glinożwiru:...........................  686,67m2

Istniejąca nawierzchnia  pieszo-rowerowa...........................  613,63 m2

Tereny zielone – trawniki.....................................................7130,58 m2

III. MAŁA ARCHITEKTURA.

 

1. Opis skate parku, parku edukacyjnego z częścią publiczną.

1.1. Przeznaczenie i program użytkowy parku.

Cały teren przeznaczony jest na cele publiczne, składa się z szeregu elementów przypisanych
do przestrzeni funkcjonalnych i opisanych szczegółowo poniżej. Szczegóły dotyczące detali i
rozwiązań znajdują się w opisie poszczególnych elementów.

1.2. Opisy szczegółowe:

  
1) Założenie parku:

Założenie parku polegać będzie na:
- wykonanie instalacji oświetlenia w wykopach do głębokości max 0,8 m, 
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-  prace  ziemne  polegające  na  korytowaniu  ścieżek  i  wyrównaniu  skarp  i  nierówności
terenowych, 
- wykonanie ścieżek żwirowo-glinianych,
- wylanie (w II etapie) na ukształtowanym i wyprofilowanym podłożu ścieżki rowerowej,
- wykonanie utwardzonych placyków pod sprzęt edukacyjny,
- wykonanie podbudowy betonowej pod skate park,
- rekultywacja i obsianie trawników,
Montaż urządzeń skate parku:
- mocowanie do podłoża gotowych elementów;
Montaż stacji edukacyjnych:  
- montaż  medalionów i elementów doświadczeń na prefabrykowanych lub wykonanych na
mokro stopach betonowych,  
- wykonanie okablowania elementów produkujących energię,
Prace ogólne:
- montaż oświetlenia,
- ustawienie ławek i śmietników,
- wykonanie ogrodzenia,
  
2) Pielęgnacja i utrzymanie

Po założeniu ogrodu przez firmę specjalistyczną przewiduje się pielęgnację zieleni 2 razy do
roku  –  przycinanie  trawników,  pielenie,  strzyżenie,  uzupełnianie  podsypek  i  nawierzchni
piaskowo-żwirowo-gliniastych.  Nawozy  sztuczne  do  pielęgnacji  roślin  będą  stosowane
zgodnie z zaleceniami producenta i w okresach nawożenia przez niego podanych.

3)  Skate park, opis urządzeń:

Urządzenia ze sklejki ciemnej laminowanej, wodoodpornej 18 mm i drewna impregnowanego
o odpowiedniej wytrzymałości. Boczne panele należy wykonać ze sklejki laminowanej i 
wodoodpornej 18 mm, które powinny mieć system wentylacji umożliwiający swobodny 
przepływ powietrza przez element. Dopuszcza się zastosowanie elementów z tworzywa 
sztucznego. Moduły należy mocować przy pomocy śrub, śruby nie mogą wystawać ponad 
płaszczyznę montowanego elementu.
Element jezdny należy wykonać ze sklejki wodoodpornej laminowanej – wzmocnionej 
18mm, na elementach łukowych ze sklejki wodoodpornej laminowanej 9mm i 6mm (przy 
elementach łukowych Quarter pipe do wys. 100 cm łącznie, Roll-in, Bowl) lub 9mm i 9mm 
(przy pozostałych elementach łukowych).
Wszelkie elementy zabezpieczające krawędzie oraz copingi i barierki wykonać ze stali 
galwanizowanej lub nierdzewnej.
Wszystkie załamania na bankach i funboxach  należy zabezpieczyć blachą gr. min. 3 mm.
Blachy na zjazdach montowane pod kątem mniejszym niż 15 stopni, szerokość minimalna 30 
cm, grubość blachy ocynkowanej min. 3 mm. Barierki ochronne należy wykonać ze stali 
ocynkowanej. Minimalny promień quarterów i ramp 190 cm. Urządzenia muszą być 
odizolowane od podłoża za pomocą podstawek.

Urządzenia powinny spełniać normę PN-EN 14974.
Wszystkie urządzenia drewniane skate parku muszą posiadać certyfikat TÜV, czyli 
urządzenia muszą być oznaczone Znakiem Zgodności.

Urządzenia skate parku i wymiary:
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- Minirampa H120 + roll-in + platforma z 2x grindbx spadowy i rurka spadowa profil [];
wymiary 1430x1505x60/120/150/190
- Fala z londongap + grindbox trapez piramida; wymiary 837x363x45/55
- Quarter pipe 2 levele + Wall, wymiary 323x1525x160/190/300,
-  Funbox  piramida  z  longbox  banan  ,  grindobx  3/1  poręcz  3/1,  wymiary
488/720/848x488/732/812x35/60, 
- Poręcz prosta, wymiary 400x5x35,

Uwaga:  urządzenia  skate  parku  powinny  być  wykonane  przez  specjalistyczną  firmę

gwarantującą  bezpieczeństwo  użytkownikom.  Należy  okresowo,  zgodnie  z  instrukcją

użytkowania,  dokonywać przeglądów i napraw urządzeń.

4) Stacje edukacyjne 

Opis modelu:

Stacja składa się z 4 elementów: medalionu z wizerunkiem postaci, modelu urządzenia do
doświadczeń, ławeczki z opisem postaci i sposobu wykonania doświadczenia umieszczonego
na medalionie, kolistego placyku. Medalion zostanie wykonany z zawibrowanego na gładko
betonu, na którym powstanie „mural” – wizerunek postaci lub nadruk z portretem odkrywcy i
tablica  informacyjna.  Model  urządzenia  do  doświadczeń  może  być  wykonany  z  blachy
nierdzewnej,  tworzywa,  malowanych  proszkowo rur  (odcienie  popielu)  lub drewna (kolor
brązowy).  Ławeczka  stalowa,  malowana  proszkowo  (odcienie  szarości).  Placyk  na
ustabilizowanym podłożu zostanie wykonany z glinożwiru.

Stacje edukacyjne w ilości 7 sztuk przedstawiono na rysunkach szczegółowych. Zakłada się
trwałość  elementów  stacji.  Do  wykonania  należy  użyć  materiałów  wysokiej  jakości,
zachować  niezbędne  reżimy  technologiczne,  unikać  krzywizn,  niezabezpieczonych  śrub,
nieosłoniętych mechanizmów, nieoszlifowanych spawów, itp.
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Postacie parku edukacyjnego:

ISAAC NEWTON 

(ur.  25  grudnia  1642?/4  stycznia 1643 w  Woolsthorpe-by-Colsterworth,  zm.  20  marca
1726?/31  marca 1727 w  Kensington)  –  angielski  fizyk,  matematyk,  astronom,  filozof,
historyk, badacz Biblii i alchemik.

Jako pierwszy wykazał,  że te same prawa rządzą  ruchem ciał na  Ziemi, jak i  ruchem ciał
niebieskich.  Jego  dociekania  doprowadziły  do  rewolucji  naukowej i  przyjęcia  teorii
heliocentryzmu.  Podał  matematyczne  uzasadnienie  dla  praw  Keplera i  rozszerzył  je
udowadniając, że  orbity (w większości -  komet) są  nie tylko  eliptyczne, ale mogą  być  też
hiperboliczne i paraboliczne. Głosił, że światło ma naturę korpuskularną, czyli że składa się z
cząstek,  którym  towarzyszą  fale  decydujące  o  ruchu  rozchodzenia  się  światła[1].  Był
pierwszym, który zdał sobie sprawę, że widmo barw obserwowane podczas padania białego
światła na pryzmat jest cechą padającego światła, a nie pryzmatu, jak głosił 400 lat wcześniej
Roger Bacon. Rozwinął  prawo stygnięcia. Sformułował  twierdzenie o dwumianie i  zasady
zachowania  pędu oraz  momentu pędu. Zajmował  się  też  pomiarami prędkości  dźwięku w
powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd. Jako pierwszy opisał matematycznie zjawisko
pływów morskich (1687).

OPIS DOŚWIADCZENIA - wahadło Newtona: 
Na stelażu zawieszony jest rząd kilku stykających się ze sobą jednakowych stalowych kulek. 
Kulki  te  wykonują  wahania  tylko  w  jednej,  wspólnej  płaszczyźnie.  Po  odchyleniu  i
puszczeniu jednej  z  nich  w pozostałe  kulki  spowoduje,  że po  przeciwnej  stronie  szeregu
odskoczy ostatnia kulka. Gdy podniesiemy i puścimy dwie kulki, po drugiej stronie układu
odskoczą  także dwie  kule .Tyle  kulek odskoczy na końcu układu,  ile  odchylimy na jego
początku, zaś środkowe kulki pozostaną nieruchome. 
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KRZYSZTOF KOLUMB

   

Urodzony w 1451 r. w Genui (Włochy). Żeglarz i podróżnik włoski w służbie hiszpańskiej,
odkrywca Ameryki. Zmarł w 1506 r., w wieku 54 lat.

Kolumb był marzycielem. Już inni żeglarze europejscy próbowali odnaleźć drogę morską do
Japonii, Chin i Indii, on zaś - wiedząc, że Ziemia jest kulista - był przekonany, że najłatwiej
dopłynąć do Japonii, kierując się na zachód. Według jego wyliczeń droga ta wynosiła około
5000 km, licząc od Wysp Kanaryjskich.
Kolumb  wierzył,  że  płynąc  na  zachód  przez  Ocean  Atlantycki,  dotrze  do  Chin.  W
rzeczywistości odkrył nie znaną Europejczykom Amerykę. W czasie dwu pierwszych wypraw
opłynął  Wyspy  Karaibskie.  Podczas  trzeciej  i  czwartej  dotarł  do  wybrzeży  Ameryki
Południowej  i  Środkowej.

OPIS DOŚWIADCZENIA- mapa wypraw: 

Plansza z naniesionymi szlakami wypraw Kolumba. Trasy w formie wyżłobionych szlaków
po których można przesuwać zamontowaną imitację stateczku. 
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 THOMAS ALVA  EDISON

    

(ur.  11 lutego 1847, zm.  18 października 1931) – jeden z najbardziej znanych i twórczych
wynalazców na świecie, przedsiębiorca;
W 1886 roku, po udoskonaleniu żarówki, Edison przekonał znanego finansistę J. P. Morgana i
bardzo  zamożną  rodzinę  Vanderbiltów do  założenia  przedsiębiorstwa  o  nazwie  Edison
Electric  Light  Company,  które  w  1911  roku  zostało  połączone  z  kilkunastoma  firmami
działającymi  w  branży  elektrycznej,  tworząc  największą  obecnie  na  świecie  spółkę
kapitałową  General  Electric.  Przedsiębiorstwo Edison Electric  Light  Company zbudowało
pierwszą na świecie elektrownię oraz pierwszy elektryczny, miejski system oświetleniowy. 

OPIS DOŚWIADCZENIA- produkcja prądu:

Produkcja prądu poprzez rower z dynamo. Wyprodukowany prąd zasila znajdującą się obok
żarówkę. 
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 JAN GUTENBERG

Urodzony  około  1398r.  w  Moguncji  (Niemcy).  Wynalazca  druku,  mincerz  (rzemieślnik
zajmujący  się  biciem  monet)  moguncki.  Zmarł  około  1468r.,  w  wieku  około  70  lat.
Jest uważany za wynalazcę ruchomej czcionki, mimo że historia jej sięga przynajmniej XI w.
Zanim Gutenberg wynalazł sposób drukowania książek, najczęściej przepisywano je ręcznie,
a tylko nieliczne odbijano na zasadzie drzeworytów. Zarówno pierwszy, jak i drugi sposób
były  bardzo  czasochłonne,  dlatego  powstawało  niewiele  książek,  w  dodatku  bardzo
kosztownych. Mogli je nabywać jedynie ludzie bogaci, klasztory i uniwersytety. Były one tak
cenne,  że  często  przymocowywano  je  do  stołów  czytelni  łańcuchami,  by  zapobiec
kradzieżom.  Wynalazek  Gutenberga  przyczynił  się  do  upowszechnienia  książek.

OPIS DOŚWIADCZENIA- układanie druku: 
Układanie napisów, z pojedynczych liter umieszczonych na platformie. Platforma w  formie
układanki lub literek, w celu zabezpieczeniem przed wyjmowaniem pojedynczych 
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JAN HEWELIUSZ

  

Sławny  astronom  gdański,  był  najwybitniejszym  z  uczonych,  działającym  na  ziemiach
polskich w okresie pomiędzy Odrodzeniem a Oświeceniem. Urodził się 28 stycznia 1611r. w
Gdańsku.  Prowadził  różnego  rodzaju  obserwacje  -  planet,  zaćmień,  libracji  Księżyca.
Marzeniem astronoma było sporządzenie katalogu gwiazd, nad którym pracował przez długie
lata. Gdański astronom uformował też  12 nowych gwiazdozbiorów, a jeden z nich nazwał
Tarczą Sobieskiego. 

OPIS DOŚWIADCZENIA- peryskop: 

Peryskop ma służyć zwiedzającym do obserwacji przedmiotów znajdujących się poza polem
widzenia. Przyrząd umieszczony za zaprojektowaną przeszkodą. 
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ARCHIMEDES 

Urodzony około 287 r. p. n. e., zmarł ok. 212 r. p. n. e., grecki fizyk, matematyk i wynalazca,
jeden z najwybitniejszych uczonych starożytności. Zajmował się różnymi dziedzinami nauki,
m. in. hydrostatyką,   arytmetyką, geometrią, astronomią, mechaniką, optyką.
Archimedes zyskał sławę dzięki wynalazkom. W czasie pobytu w Aleksandrii skonstruował
urządzenie pod nazwą "Śruby Ąrchmedesa", które służyło do nawadniania pól, a które jeszcze
dzisiaj można spotkać  w Europie. Skonstruował też  organy wodne, przenośnik ślimakowy,
zegar wodny, machiny obronne. Udoskonalił wielokrążek, który zastosował do wodowania
statku.  Z  tym  faktem  związane  jest  słynne  powiedzenie  uczonego:  "Dajcie  mi  punkt
podparcia,  a  sam  poruszę  z  posad  Ziemię".

OPIS DOŚWIADCZENIA- wielokrążek: 

Zaprojektowany  układ  cięgien i  krążków umożliwiający  przełożenie  sił.  Dzięki  takiemu
układowi można podnieść duży ciężar, działając mniejszą siłą.
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    DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT

Holenderski fizyk i inżynier pochodzenia niemieckiego. Większość okresu naukowego 
spędził w Niderlandach. Wynalazca termometru rtęciowego, twórca skali temperatur 
używanej w niektórych krajach anglosaskich.

Urodził się 21 maja 1686 roku w Gdańsku. Naukę w Gimnazjum Akademickim przerwała mu
śmierć rodziców w 1701 roku. Opiekunowie wysłali go jednak do szkoły do Amsterdamu. 
Zajmował się fizyką, głównie jednak pasjonował się termometrią. Ustalił nawet nazywaną 
dziś jego nazwiskiem skalę temperatur. Za 0 stopni przyjął najniższą znaną sobie temperaturę 
w Morzu Bałtyckim, a za 100 stopni temperaturę - choć nieco podwyższoną - ludzkiego ciała 
(ok. 37,5 stopni Celsjusza). Przede wszystkim wynalazł jednak termometr rtęciowy, a w 1721 
roku odkrył zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia. Jego skali temperatur do dziś 
używa się m.in. w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w 1736 roku. 

OPIS DOŚWIADCZENIA- skala Fahrenheita

Obserwacja różnic pomiędzy wartościami pokazywanymi przez termometr cieczowy, na 
którym przedstawiono dwie skale pomiarów. Zaobserwowanie różnic pomiędzy skalą 
Celsjusza i skalą Fahrenheita.

źródło: commons.wikimedia.org; historia.trojmiasto.pl
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5) Wyposażenie dodatkowe: 

 5.1. Ławki, sztuk 9
- konstrukcja stalowa malowana proszkowo, 
- siedziska z desek z drewna sosnowego lub liściastego,
- mocowanie do prefabrykowanych postumentów betonowych wkopanych w ziemię lub do 
ław betonowych wykonanych na mokro,

5.2. Śmietniki, sztuk 7
- konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
- obudowa pojemnika metalowa 
- mocowanie do prefabrykowanych postumentów betonowych wkopanych w ziemię lub do 
ław betonowych wykonanych na mokro,

5.3. Latarnie parkowe, sztuk 10
- żeliwne lub metalowe malowane proszkowo na grafit,
- klosze kielichowe,

5.4. Monitoring, kamery, sztuk 2

5.5. Ogrodzenie – zastosować ogrodzenie systemowe: słupki stalowe h= 1,20m, przęsło 
1,00m z prętów stalowych powlekanych PCV, kolor brązowy, 2 bramki wejściowe o szer. 
1,00m, brama wjazdowa o szer. 3,00m.

6) Nawierzchnie:

- glinożwir – żwir różnych frakcji zmieszany z gliną i ustabilizowany,
Warstwy: 
- warstwa glinożwiru o średnicy ziaren 10/20mm o gr 4cm zagęszczona cementem  
ze spadkiem ok. 2%; proporcje glinozwiru: 30 % piasku 0-2mm, 30% gliny,  40%  
żwiru;
- warstwa żwirowo-gliniasta (podłoże – żwir 2-8mm min 50%) o grubości 10cm;
- warstwa odsączająca – 15cm;
- obramowanie zaprojektowano z obrzeża betonowego 6x30x100 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości warstwy 5 cm;

- nawierzchnia betono-asfalt na warstwie stabilizującej,
Warstwy: 
- asfalt gr. 2cm;
- warstwa piasku, ziarno 0,2-2mm, o grubości 30cm;
- obramowanie zaprojektowano z obrzeża betonowego 6x30x100 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości warstwy 5 cm;

- płyta betonowa pod montaż skate-parku
Warstwy:
- płyta z włóknami polipropylenowymi, gr. 15cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, gr. 15 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa , folia PE,
- podsypka piaskowa, gr. 30 cm,
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1.3. Instalacje i powiązanie ich z sieciami zewnętrznymi

- instalacje elektryczne – lokalizacja istniejącej szafy rozdzielczej oświetlenia - wg projektu
branżowego, przewidziano instalację oświetleniową i monitoring,
- wody opadowe odprowadzane bezpośrednio do gruntu,

2. Wpływ na środowisko 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska
poza granicami terenu  parku,  nie spowoduje uciążliwości,  tam gdzie tych  standardów nie
ustalono. Stacje edukacyjne i skate park nie spowodują przekroczenia hałasu, emisji spalin,
zapachów, nie zanieczyszczą wód powierzchniowych, gleby ani powietrza.

3. Uwagi końcowe:

1)  Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy,  w  szczególności  materiały  wykończeniowe

takie jak farby , lakiery, środki zabezpieczające itp. muszą  posiadać aktualne atesty i

świadectwa dopuszczające do użycia w budownictwie użyteczności publicznej.

2)  Wszystkie  rozwiązania  systemowe  powinny  być  przedstawione  do  uzgodnienia

projektantowi  i  odpowiedniemu  inspektorowi  nadzoru  (ze  strony  inwestora).

Zastosowane  rozwiązania  systemowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcją
producenta,  przez  firmy  posiadające  licencje  producenta,  które  ponadto  są   przez

producenta przeszkolone.

3) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o warunki

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, a na wysokości zgodnie

z obowiązującymi przepisami BHP.

4) Przygotowując prace montażowe, przed dokonaniem zamówień  materiałów, należy

dokonywać pomiarów wykonawczych  bezpośrednio na budowie.

Opracowanie: arch. Ewa Brach
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa obiektu 
budowlanego

Skate Park, 
Park Edukacyjny z częścią publiczną 

w Przywidzu

Adres obiektu budowlanego
Przywidz

Numery ewidencyjne 
działek, na których obiekt 
jest usytuowany

dz. nr 162/1, obręb Przywidz

Imię i nazwisko 
Adres inwestora

Gmina Przywidz

ul. Gdańska 7

83-047 Przywidz

Nazwa i adres 
jednostki projektowania

„ARKON ATELIER” Spółka z o.o.

ul. Kochanowskiego 64/4
80-402 Gdańsk

tel. fax (58) 344 70 22, e-mail: biuro@arkonatelier.pl
NIP 584-030-06-52               KRS  000018849              REGON  001292559

Imię i nazwisko projektanta
sporządzającego  informację
bioz

dr inż. arch. Ewa Brach
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń; nr upr. 5674/Gd/93
członek POIA nr PO-0006, członek POIU nr G-164/2003
upr. konserwatorskie zaśw. nr 73 /1996

Miejscowość, data Gdańsk, czerwiec 2013
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów

Założenie parku polegać będzie na:
- wykonanie instalacji oświetlenia w wykopach do głębokości max 0,8 m, 
- prace ziemne polegające na korytowaniu ścieżek i wyrównaniu skarp terenowych, 
- wykonanie ścieżek żwirowo-glinianych,
- wylanie na ukształtowanym i wyprofilowanym podłożu ścieżki rowerowej,
- wykonanie utwardzonych placyków pod sprzęt edukacyjny,
- wykonanie podbudowy betonowej pod skate park,
- rekultywacja i obsianie trawników,
- nasadzenie szpaleru przyulicznego,
Montaż urządzeń skate parku:
- mocowanie do podłoża gotowych elementów;
Montaż stacji edukacyjnych:  
- montaż medalionów i elementów doświadczeń na prefabrykowanych stopach betonowych,  
- wykonanie okablowania elementów produkujących energię,
Prace ogólne:
- montaż oświetlenia,
- ustawienie ławek i śmietników,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce 

Brak

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególne ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez 
rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o 
głębokości większej niż 3,0m.

Nie występują.

Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko 
upadku z wysokości ponad 5,0m.

Nie występują.

Rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości 
powyżej 8m.

Nie występują.

Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów 
przemysłowych.

Nie występują.

Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy 
budynkach wysokich i wysokościowych.

Nie występują.

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub 
śmigłowców.

Nie występują.

Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą Nie występują.

19



nasuwania konstrukcji na podpory.

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów 
mostowych.

Nie występują.

Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych 
mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony.

Nie występują.

Fundamentowanie podpór mostowych i innych 
obiektów budowlanych na palach.

Nie występują.

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów 
linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 
poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
a) 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym 
nieprzekraczającym 1kV,
b) 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 
1kV, lecz nie przekraczającym 15kV,
c) 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 
15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV,
d) 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 
30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV.

Nie występują.

Roboty budowlane prowadzone w portach i 
przystaniach podczas ruchu statków.

Nie występują.

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących 
wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m.

Nie występują.

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących 
wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m.

Nie występują.

Roboty Budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu

ludzi

Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10ºC. Nie występują.

Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów 
budowlanych zawierających azbest.

Nie występują.

Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu
energii atomowej.

Nie występują.

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których
były realizowane procesy technologiczne z użyciem 
izotopów.

Nie występują.

Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii

komunikacyjnych

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo 
od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0m - dla 
linii o napięciu znamionowym 110kV.

Nie występują.

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo 
od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0m - dla 
linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV.

Nie występują.

Budowa i remont (związane z prowadzeniem ruchu 
kolejowego):
a) linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
b) sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i 
urządzenia elektroenergetyczne,
c) linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

Nie występują.
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d) sieci telekomunikacyjnych, 
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych.

Roboty budowlane, wykonywane na obszarze 
kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego.

Nie występują.

Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników

Roboty prowadzone z wody lub pod wodą. Nie występują.

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów 
mostowych.

Nie występują.

Fundamentowanie podpór mostowych i innych 
obiektów budowlanych na palach.

Nie występują.

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę
przy wysokości piętrzenia powyżej 1m.

Nie występują.

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, 
wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych.

Nie występują.

Roboty związane z wykonywaniem przejść 
rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 
przecisku lub podobnymi.

Nie występują.

Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk. Nie występują.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego

powietrza

Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i
przepraw mostowych.

Nie występują.

Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych

Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub 
zagęszczaniem gruntu z użyciem materiałów 
wybuchowych.

Nie występują.

Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w
istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów z 
użyciem materiałów wybuchowych.

Nie występują.

Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów

prefabrykowanych (powyżej 1,0 ton)

Nie występują.

Inne

Prace budowlane prowadzone w pobliżu ruchu 
pojazdów.

Prace budowlane będą prowadzone w pobliżu ruchu 
pojazdów mechanicznych - ryzyko potrącenia 
pracownika przez pojazd.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5.1.  Każdy  pracownik  kierowany  do  robót  szczególnie  niebezpiecznych  winien  przejść,
oprócz obowiązkowych szkoleń BHP, odpowiedni instruktaż poprzedzający przystąpienie do
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robót niebezpiecznych o danym profilu zagrożeń. Instruktaż związany z robotami szczególnie
niebezpiecznymi  powinien  zapewnić  wiadomości  i  praktyczne  umiejętności  z  zakresu
bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Instruktaż związany z robotami szczególnie
niebezpiecznymi  prowadzony  jest  przez  osoby  uprawnione  do  prowadzenia  takich
instruktaży,  wyznaczone  przez  pracodawców,  a  na  ich  zlecenie  także  przez  jednostki
organizacyjne  uprawnione  do  prowadzenia  takiej  działalności  na  podstawie  odrębnych
przepisów
5.2. Roboty niebezpieczne występujące w trakcie rozbiórki obiektu grupują się w następujące
profile zagrożeń:
A - związane z robotami ziemnymi i w pomieszczeniach zamkniętych
B - związane z pracą w niskiej temperaturze 

5.3.  Instruktaż  związany  z  zagrożeniami  o  profilu  A  i  B  powinien  dotyczyć  wszystkich
pracowników zatrudnionych  przy prowadzeniu robót  budowlanych  i  polegać  na szkoleniu
omawiającym  występujące  zagrożenia,  prezentującym  przykładowe  sytuacje  wypadkowe  i
nauczającym  bezpiecznego  wykonywania  powierzonej  pracy  oraz  właściwych  procedur
postępowania  w  sytuacji  wystąpienia  szczególnego  zagrożenia  jak  również  zaistnienia
wypadku.
5.4. Przeprowadzenie / odbycie instruktażu winno być ewidencjonowane.

6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach

szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających

bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń

6.1. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom

W celu zapobiegania  niebezpieczeństwom związanym z pracą  w strefach  i  przy robotach
szczególnie niebezpiecznych, należy stosować środki techniczne najbardziej odpowiednie ze
względu na skuteczność, dostępność, i ekonomikę stosowanych rozwiązań. Jako szczególnie
właściwe, na etapie projektu budowlanego, należy wskazać:
a.  Dla robót niebezpiecznych z zagrożeń o profilu A:
- środki łączności bezprzewodowej;
- indywidualne środki asekuracyjne w postaci pasów i uprzęży i innego sprzętu do prac na
wysokości.
b.  Dla robót niebezpiecznych z zagrożeń o profilu B:
-  wyznaczenie  i  urządzenie  ogrzewanych  pomieszczeń  dostępnych  dla  pracowników
podlegających oddziaływaniu zagrożenia;
- zapewnienie odpowiedniej odzieży i ew. ciepłych posiłków.
6.2. Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

W celu zapobiegania  niebezpieczeństwom związanym z pracą  w strefach  i  przy robotach
szczególnie  niebezpiecznych,  należy wdrożyć  system organizacji  takich robót  zawierający
przynajmniej następujące rozwiązania:
-  wyznaczenie  osób  odpowiedzialnych  za  nadzór  poszczególnych  rodzajów  prac
niebezpiecznych;
-  objęcie  wszelkich  robót  z  zakresu szczególnie  niebezpiecznych  bezpośrednim nadzorem
osób do tego celu wyznaczonych;
- określenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z poszczególnymi typami
robót niebezpiecznych, w tym określenie niezbędnych środków zabezpieczających;
- stosowanie imiennego podziału pracy;
- określanie kolejności wykonywania zadań;
- stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robót niebezpiecznych.
 Oprócz  powyższego  należy  przestrzegać  ogólnych  zasad  i  przepisów  związanych  z
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bezpieczeństwem i higieną pracy,  z których przypominam o:
- opracowaniu i zapoznaniu pracowników z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan
bioz);
- przeszkoleniu wszystkich pracowników w zakresie obowiązujących sygnałów alarmowych
(świetlnych i dźwiękowych) i obowiązujących procedur zachowań z nimi związanych;

− przeszkoleniu  wszystkich  pracowników  w  zakresie  obowiązujących  zachowań
(procedur) związanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowej.

7. Uwagi

1. Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczególnienia nie mogą stanowić podstaw do

jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisów wyższej rangi, w 

szczególności: Prawa Pracy i przepisów Bhp (np. nie zwalnia od stosowania kasków czy 

odzieży ochronnej, nie podważa przepisów prowadzenia prac spawalniczych, itp.).

2. W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robót zobowiązany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych;

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianą stanu, jaki powstał w wyniku 

katastrofy, z wyjątkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania życia lub zabezpieczenia 

przed rozszerzaniem się skutków katastrofy - wtedy należy szczegółowo opisać stan 

faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, a w miarę możliwości i na fotografiach;

- niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie: właściciela, organu nadzoru budowlanego,

prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, które opracowało projekt oraz 

innych jednostek zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy 

szczególnych przepisów;

3. Szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom 

opracowuje, w ramach „planu BIOZ”, kierownik budowy lub inny podmiot w okresie 

przygotowania do prac budowlanych.

4. W przypadku wystąpienia innych zagrożeń podczas prowadzenia robót budowlanych,

kierownik budowy zobowiązany jest złożyć uzupełniającą pisemną informację o 

środkach i procedurach przyjętych do spełnienia wymagań wynikających z przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowanie:
dr inż. arch. Ewa Brach
upr. nr 5674/Gd/93
POIA nr PO-0006
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V. RYSUNKI

I.01. Inwentaryzacja 
Z.01. Zagospodarowanie terenu
D.01. Detal stacji nr 1, 1:50
D.02. Detal stacji nr 2, 1:50
D.03. Detal stacji nr 3, 1:50
D.04. Detal stacji nr 4, 1:50
D.05. Detal stacji nr 5, 1:50
D.06. Detal stacji nr 6, 1:50
D.07. Detal stacji nr 7, 1:50
D.08. Detal ławki, 1:50
D.09. Detal śmietnika, 1:20; detal latarni, 1:50
D.10. Przekroje nawierzchni, 1:50, detal medalionu, 1:50
D.11. Detal skate parku, 1:200, 1:20 
D.12. Projekt ogrodzenia, 1:50
D.13 Wizualizacje
D.14 Wizualizacje
D.15 Detal medalionu 2
D.16 Stojak na rowery, Detal tablicy informacyjnej
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VI. OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI

1. Oświadczenie projektanta
2. Uprawnienia, arch. Ewy Brach, nr 5674/Gd/93
3. Zaświadczenie  arch. Ewy Brach o przynależności do POIA, nr PO-0006
4. Badania podłoża gruntowego, wykonane przez CONECO BCE Sp. z o.o., 

ul. Prostokątna 13, 81-601 Gdynia
5. Wypis z rejestru gruntów
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OŚWIADCZENIE
Projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisana :

dr inż. arch. Ewa Brach  (architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu)
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń ;  nr 5674/Gd/93członek POIA nr PO-0006, członek POIU nr G-164/2003

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam , że projekt budowlany opracowany dla:

INWESTORA: 

Gmina Przywidz

ul. Gdańska 7

83-047 Przywidz

dotyczący:

Skate Park, Park Edukacyjny z częścią publiczną w Przywidzu

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź

robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków

poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

Branża : projekt  architektoniczny, projekt architektury krajobrazu

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

dr inż. arch. Ewa Brach

26


