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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgłoszenie robót w zakresie montażu obiektów 
małej architektury na działce nr 224, obr. Kostrzeszyn, gmina Złota. 

Kolejność realizacji: 

• montaż elementów małej architektury: 3 urządzenia zabawowe 

• montaż elementów małej architektury: 2 ławki, 1 kosz na śmieci, 1 tablica informacyjna 

• wykonanie ogrodzenia, 

• wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych przy urządzeniach zabawowych 

• wykonanie trawnika, 

• uporządkowanie terenu. 

W/w prace można realizować etapami w dowolnej kolejności. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce: 
Brak. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Brak. 

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 

• wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się) 
 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

Ogólne szkolenie BHP w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z 
przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1 

• szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 
realizacji robót zgodnie z punktem 4 

• przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia 

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: 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 
rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
 
OPRACOWAŁ:  
mgr inż. arch. Kinga Chrząszczyńska – nr upr. SW-27/2006 
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Niepołomice  30.06.2021 
 
 

 
Oświadczenie 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (  t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333. z późn. zm.) 
 

 
 

Oświadczam 
 

że projekt zgłoszenia robót budowlanych: 
 

Montaż obiektów małej architektury na działce nr ewid. 224, obr. Kostrzeszyn, 
gm. Złota 
 
 
 
Lokalizacja: obręb Kostrzeszyn, gm. Złota, działka nr ewid. 224. 

 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
  



8 

   

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgłoszenie robót w zakresie montażu obiektów małej 
architektury na działce nr 224, obr. Kostrzeszyn, gmina Złota. 

Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca do rekreacji, poprzez zakup i montaż urządzeń małej 
architektury. 

1.1. Zakres opracowania. 
Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu na działce nr 224, obr. Kostrzeszyn, 
gmina Złota. 

1.2. Podstawa opracowania. 
• Zlecenie inwestora, 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

• Wizja lokalna, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Normy i przepisy. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Planowany obszar inwestycji położony jest na działce nr 224, obr. Kostrzeszyn, gmina Złota. 

Działka obecnie jest niezabudowana. 

Ukształtowanie terenu objętego inwestycją: teren posiada niewielki spadek w kierunku 
południowym rzędne terenu wahają się od 259,0 mnpm do 259,4 mnpm. 

Projektowana zabudowa nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego, nie wpłynie 
negatywnie na stan zdrowia oraz warunków higieniczno – sanitarnych użytkowników 
projektowanych obiektów i ich otoczenia.   

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

W ramach zgłoszenia robót budowlanych planuje się: 

• montaż 3 urządzeń zabawowych,  

• montaż elementów małej architektury 2 ławki, 1 kosz na śmieci, 1 tablica informacyjna,  

• wykonanie ogrodzenia z furtką, 

• wykonanie trawnika, 

• wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych przy urządzeniach zabawowych. 

Istniejące zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe oraz sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
pozostają bez zmian.  

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

Zgłoszenie robót budowlanych obejmuje montaż urządzeń bezpośrednio na istniejącym trawniku, 
zatem bilans terenu, powierzchnia utwardzona, powierzchnia biologicznie czynna pozostają bez 
zmian.  

 
5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

są wpisane do rejestru zabytków. 

W zasięgu terenu objętego niniejszą inwestycją nie występują obiekty stanowiące dobra kultury w 
rozumieniu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2021 
poz. 710 z późn. zm.), ani obiekty kultury współczesnej, teren nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 
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6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Teren nie jest położony na terenie górniczym i nie jest objęty eksploatacją górniczą. 

 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia. 

 

7.1. Ochrona środowiska. 
Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się na obszarze Natura 2000. 

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w zasięgu obszaru chronionego w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. Dz.U. 2020 poz. 55) tj. Kozubowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie otuliny Kozubowskiego Parku 
Krajobrazowego (Uchwała nr XLIX/884/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 
listopada 2014 r. w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Dz. Urz. Woj. Świętokrz. z dnia 25 listopada 2014 r. poz. 3158). 

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie ochrony środowiska. 

 

7.2. Wymagania zasobowe.  
• zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy 

• zasilanie w energię elektryczną – nie dotyczy 

• odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo po terenie zielonym działki 
 

7.3. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty sąsiednie. 

Projektowane obiekty nie wytwarzają gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla środowiska, nie 
emitują uciążliwych dźwięków, nie wytwarzją wibracji, zakłóceń elektrycznych ani promieniowania. 

Ewentualne uciążliwości powstające w trakcie prowadzenia prac i w późniejszej eksploatacji 
inwestycji zamykają się w granicach nieruchomości. Proponowane rozwiązania nie zmieniają 
uciążliwości terenu. Wyznaczenia strefy ochronnej nie jest wymagane. 
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8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

W sąsiedztwie istniejących sieci uzbrojenia terenu wszystkie prace ziemne muszą być prowadzone 
ręcznie, z zachowaniem najwyższej staranności. W związku z ryzykiem występowania nie 
zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, prace ziemne muszą być prowadzone z najwyższą 
ostrożnością. 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze zgłoszeniem i sztuką budowlaną z materiałów 
posiadających atest PZH i ITB odnośnie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 
niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne na znak zgodności z obowiązującymi Polskimi 
Normami. Posadowienie oraz strefy bezpieczeństwa dla urządzeń należy wykonać zgodnie 
z instrukcjami montażu przekazanymi przez producenta zachowując minimalne parametry podane 
w projekcie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROJEKTOWAŁ: 
mgr inż. arch. Kinga Chrząszczyńska   
upr. nr SW-27/2006 
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CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA
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1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgłoszenie robót w zakresie montażu obiektów małej 
architektury na działce nr 224, obr. Kostrzeszyn, gmina Złota. 

Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca do rekreacji, poprzez zakup i montaż urządzeń małej 
architektury. 

 

1.1. Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu na działce nr 224, obr. Kostrzeszyn, 
gmina Złota. 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie inwestora, 

• Wizja lokalna, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Normy i przepisy. 
 
2. Lokalizacja inwestycji. 

Planowany obszar inwestycji położony jest na działce nr 224, obr. Kostrzeszyn, gmina Złota. 

Działka obecnie jest niezabudowana. 

Ukształtowanie terenu objętego inwestycją: teren posiada niewielki spadek w kierunku 
południowym rzędne terenu wahają się od 259,0 mnpm do 259,4 mnpm. 

Projektowana zabudowa nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego, nie wpłynie 
negatywnie na stan zdrowia oraz warunków higieniczno – sanitarnych użytkowników 
projektowanych obiektów i ich otoczenia.   
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3. Rozwiązania projektowe – elementy małej architektury. 

3.1.  Urządzenia zabawowe 

3.1.1. Ogólna charakterystyka. 

Wszystkie elementy muszą być wykonane i zamontowane zgodnie z  

Normami z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw 
oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw. 

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie 
krytycznej wysokości upadku. 

Pozostałymi przepisami dotyczącymi placów zabaw. 

Należy zamontować tablicę informacyjną z regulaminem oraz informacją jak korzystać z 
urządzeń. 

Urządzenia mają posiadać deklaracje zgodności- dokumenty potwierdzające, iż produkty są 
zgodne z normami.  

Każde urządzenie powinno  być  zamontowane na określonym obszarze z zachowaniem stref 
bezpieczeństwa. W tej strefie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów / np. inne urządzenia, 
ławki / oraz nie wolno sadzić roślin / krzewów i drzew /. 

Nie można stosować w wyposażeniu otworów o średnicy: 8-25 mm, 30-80 mm, 110-230 mm, gdyż 
dziecko może w nich zaklinować palce, rękę, głowę lub inną część ciała. 

Wykonawca, przed zamontowaniem urządzeń dostarczy Inwestorowi wszystkie wymagane atesty.  

Dodatkowo muszą mieć w sposób czytelny i trwałe podane informacje dotyczące wieku od jakiego 
dane urządzenie może być użytkowane przez dzieci.  

Rozmieszczenie urządzeń wg części rysunkowej rys. AZ-01. 

Proponowane rozmieszczenie urządzeń może być zmienione w oparciu o sugestie wykonawcy 
tylko po uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora oraz architekta. 

Proponowane urządzenia mogą zostać zastąpione przez inne równoważne o nie gorszych 
parametrach technicznych i użytkowych, po uprzedniej akceptacji Inwestora i projektanta. 

Ze względu na tolerancję wykonawczą podane wymiary i powierzchnie mogą się nieznacznie 
różnić od rzeczywistych. Wszystkie wymiary i powierzchnie muszą być sprawdzone przed 
zamówieniem materiałów. Wszelkie wątpliwości muszą być niezwłocznie zgłoszone projektantowi. 

 
3.1.2. Zestawienie urządzeń 

NR NAZWA ILOŚĆ 

1 Zestaw ze zjeżdżalnią 1 

2 Huśtawka wahadłowa podwójna 1 

3 Sprężynowiec 1 
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3.1.3. Charakterystyka urządzeń 

Lp. Nazwa urządzenia Opis urządzenia 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestaw ze zjeżdżalnią  

 
 
 

 
Wymiary urządzenia: 
Zestaw 3,60 x 3,10m 
Strefa bezpieczeństwa 6,60 x 5,60 m 
Powierzchnia strefy 32,25 m2 
Obwód strefy 21,60 m 
Wysokość swobodnego upadku 1,95 m  
W skład zestawu wchodzi: 

• Wieża  

• Zjeżdżalnia łączona 

• Przeplotnia liniowa 

• Drabinka skośna 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huśtawka wahadłowa podwójna  
 

 
 

 
Wymiary urządzenia: 
Element 3,30 x 2,25 m 
Strefa bezpieczeństwa 8,00 x 3,00 m 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 24,00 
m2 
Obwód strefy bezpieczeństwa 22,00 m 
Wysokość swobodnego upadku 1,35 m 
Wysokość elementu 2,35 m 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sprężynowiec 

 

 
Wymiary urządzenia: 
Urządzenie 0,95 x 0,25 m 
Strefa bezpieczeństwa średnica 3,0 m 
Powierzchnia strefy 7,10 m2 
Obwód strefy 9,50 m 
Wysokość swobodnego upadku 0,55 m 
 
 

 

3.1.4. Materiały. 

Zestaw ze zjeżdżalnią  
• Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z 

drewna klejonego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, 
zwietrzeniem, pleśnią. 

• Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez 
siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. 

• Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm. 

• Podest wieży wykonany ze sklejki antypoślizgowej, wmontowany w podfrezowane 
zagłębienia poziomych belek stanowiących elementy konstrukcyjne. 
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• Barierki wykonane z płyt HDPE. 

• Zjeżdżalnia o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych 
proszkowo. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,10 m. 

• Przeplotnia linowa wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnętrznym splotem 
stalowym. Liny połączone łącznikami wykonanymi z wysoko udarowego tworzywa. 
Końcówki mocujące z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium. 

• Elementy metalowe malowane proszkowo. 
 

Huśtawka wahadłowa podwójna  

• Huśtawka wykonana z drewna klejonego o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm.  

• Nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach. 

• Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowne, malowane 
proszkowo. 

•  Siedziska – metalowy stelaż w oprawie z miekkej gumy, jedno siedzisko typu kubełkowego 

• Górna belka – metalowa malowana proszkowo. 
  
Sprężynowiec 

• Korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE. 

• Uchwyty i podparcia stóp wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim 
(bezpiecznym) zakończeniem. 

• Sprężyna stalowa malowana proszkowo. 

• Urządzenie posadowione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego 
fundamentu. 

 
3.1.5. Montaż urządzeń. 

Montaż na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych 
z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy 
zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie. Elementy drewniane min. 10 cm powyżej 
poziomu terenu. 

Sprężynowiec - posadowionie w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu. 
 

3.1.6. Kolorystyka urządzeń. 

• Główne elementy nośne stalowe – zielony RAL 6005 

• Elementy drewniane – kolor teak 

• Elementy dodatkowe stalowe oraz z płyt – żółty, zielony, czerwony. 
Ostatecznie kolorystykę ustalić z Inwestorem  

 

3.1.7. Strefy bezpieczeństwa 

Strefa bezpieczeństwa (zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń) dla poszczególnych urządzeń 
jest inna i zależy od ich wysokości. W strefie bezpieczeństwa nie powinny znajdować się żadne 
obiekty lub elementy małej architektury typu, kosz, ławka itp., oraz drzewa. 

W obrębie urządzeń zabawowych w strefie bezpieczeństwa  należy zainstalować nawierzchnię 
bezpieczną  z mat gumowych. Pow. ok. 65 m2. 

Maty gumowe zainstalować na wypoziomowanym i utwardzonym gruncie, który po zainstalowaniu 
mat należy przesiać trawą. Maty należy łączyć za pomocą systemowych plastikowych łączników, 
który zapewni idealne zespolenie mat. Powierzchnia maty gumowej umożliwiająca swobodny 
wzrost trawy przez matę.  
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Maty w kolorze  czarnym.  Wymiary mat gumowych 100 x 150 cm grubość min. 22 mm.  Maty 
gumowe odporne na wahania temperatury pomiędzy -30 a +70 stopni C. Zabezpieczające przed 
upadkiem zgodnie z kartami katalogowymi urządzeń. 

W obrębie realizowanych urządzeń poza matami przerostowymi wykonany zostanie trawnik. Przed 
wykonaniem trawnika teren w obrębie urządzenia należy wypoziomować. W miejscu wykonania 
nawierzchni trawiastej po niwelacji należy wykorytować istniejący grunt na głębokość ok. 10 cm. 
Na tak przygotowanym podłożu należy rozplantować warstwę ziemi urodzajnej i obsiać mieszanką 
traw. Powierzchnia trawnika w obrębie placu zabaw ok. 110 m2. 
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3.2. Mała architektura 

3.2.1. Zestawienie urządzeń 

NR NAZWA ILOŚĆ 

1 Ławka 2 

2 Kosz na śmieci 1 

3 Tablica informacyjna 1 

 

3.2.2. Charakterystyka urządzeń 

Lp. Nazwa urządzenia Opis urządzenia 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ławka 

 
 
 

 
Wymiary: 
Szerokość  80 cm 
Długość  180 cm 
Wysokość  77 cm 
Wysokość siedziska  43 cm 
Wysokość oparcia  77 cm 

 

  

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kosz 

 

 
Wymiary: 
Wysokość  70 cm 
Średnica  40 cm 
Pojemność kosza 35 l 
Waga 20 kg 
 
  
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica informacyjna 

 

 
Wymiary: 
Wysokość: 220 cm 
Szerokość: 6 cm 
Długość: 71 cm 
Waga: ok. 35 kg 
Pow. ekspozycyjna:50x70 cm 
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3.2.3. Materiały. 

Ławka  

• konstrukcja: wykonana z profilu stalowego 50x50 mm ocynkowana galwanicznie i 
lakierowana  proszkowo 

• drewno: deski z drewna iglastego malowane lakierobejcą  
 
Kosz 

• konstrukcja: stal lakierowana proszkowo 

• drewno: deski z drewna iglastego malowane lakierobejcą  

• wkład kosza: wykonany ze stali ocynkowanej, wyposażony w popielniczkę 
 
Tablica informacyjna 

• konstrukcja i tablica: stal lakierowana proszkowo 

• pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana 

 
3.2.4. Montaż urządzeń. 

Montaż urządzeń poprzez zabetonowanie elementów kotwiących w gruncie zgodnie z wytycznymi 
producenta nie mniej niż 60 cm. 

3.2.5. Kolorystyka urządzeń. 

• Główne elementy nośne stalowe – szary RAL 9007 

• Elementy drewniane – kolor teak 
Ostatecznie kolorystykę ustalić z Inwestorem  
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4. Ogrodzenie 

4.1. Dane ogólne.  

Projektowane ogrodzenie – panelowe, wykonane ze słupków z profili stalowych o przekroju 

60x40 mm wraz z obejmami montażowymi i przęseł z paneli zgrzewanych z drutów pionowych ∅ 4 
mm przechodzących przez poprzeczny ceownik 20x5 mm. Zabezpieczenie krawędzi górnej 
ceownikiem. Zakończenie paneli proste. 

Furtka wykonana z profili stalowych 40x40 mm wypełniona panelem wraz z słupkami stalowymi o 
przekroju 60x60, furtka z mechanizmem samozamykającym.  

Wysokość ogrodzenia 1,00 m.  

Usytuowanie ogrodzenia zgodnie z częścią rysunkową. 

Uwaga: Należy stosować kompletny system jednego producenta. Sposób montażu, wysokość 
słupków konstrukcyjnych oraz zagłębienie zgodnie z wytycznymi producenta przy zachowaniu 
parametrów minimalnych podanych w projekcie. 

4.2.  Dane techniczne. 

• Wysokość ogrodzenia – 1,0 m  

• Rozstaw słupków ogrodzeniowych – ok. 2,5 m  

• Wysokość słupków – min. 1,0 m  

• Szerokość furtki – 1,2 m  

• Długość – ogrodzenia 50 mb (łączna długość z furtką) 

4.3. Opis konstrukcyjno – materiałowy. 

Elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo, średnia grubość otrzymywanej powłoki 
zabezpieczającej w przedziale 50 - 70 µm. Następnie malowane proszkowo  w kolorze zielonym 
RAL 6005. Nałożenie farby metodą natrysku elektrostatycznego, utwardzanie w piecu 
w temperaturze 200°C. Powłoka lakieru musi być odporna na korozję, chemikalia, wysoką 
temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. 
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5. Pozostałe uwagi. 

• W sąsiedztwie istniejących sieci uzbrojenia terenu wszystkie prace ziemne muszą być 
prowadzone ręcznie, z zachowaniem najwyższej staranności. W związku z ryzykiem 
występowania nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, prace ziemne muszą być 
prowadzone z najwyższą ostrożnością. 

• Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze zgłoszeniem i sztuką budowlaną z materiałów 
posiadających atest PZH i ITB odnośnie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 
niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne na znak zgodności z obowiązującymi Polskimi 
Normami. Posadowienie oraz strefy bezpieczeństwa dla urządzeń należy wykonać zgodnie 
z instrukcjami montażu przekazanymi przez producenta zachowując minimalne parametry 
podane w projekcie. 

• Wszystkie elementy małej architektury  - rozwiązania typowe, można zastąpić innymi, 
równoważnymi o zbliżonej formie i nie gorszych parametrach użytkowych i technicznych od 
przedstawionych w projekcie, posiadających wszystkie wymagane atesty i pozwolenia, po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora. 
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