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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrą Inlrastruktury z dnia 2 września 2004r. y, sprawie szczegółowego zakresu iformy dokumentaĘi
projektowej, specyfkacji technicznych vykonania i odbioru robót budowlanych oraz programufunkcjonalno _ uĘtkowego.

Nazwa zadania:,

Modernizacja placu przy ul. Warsza\ryskiejw Rewalu
Adresbudowy:działkageodezyjnaNr 410, 136112,|27, obrębRewal - 1

Zanawiający:Gmina Rewal, ul. Mickiewicza T9' 72-344 Rewal

opracowanie:mgr inŻ.MagdalenaKlos _ specjalistads. drogownictwa
Sporządzono na podstawie koncepcji architektonicznĄ sTUDIo
PRoJEKTowE Wojciech Bal, stanowiąceintegralną cześćz Programem
funkcjonalno_ użytkowym.

Zawartośćprogramu fuŃcjonalno _ uż}rtkowego:

I.

CZBŚC oPISowA

1. opis ogólny
a)
Charakterystyczneparametry o|creślające
zalcresrobót budowlanych
b)
Aktualneuwarunkowaniawykonaniaprzedmiotuzamówienia
_ uzytkowe
c)
ogólne właściwościfunkcjonalno
2. opis wymagań zamawiającego
a)
P r zygo towani e terenu budowy
b)
Architektura
c)
Konstrukcja
d)
Instalacje
e)
Wykończenie
Zagospodar owanie terenu
s) Warunki wykonania i odbioru robót zgodne z ogólnq specyfikacją
techniczną

r)

II.

CZĘSC INFoRMACYJNA
1. Zgodnośćzamierzenia budowlanego
2. Oświadczeniezamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomościąna cele budowlane
3. Przepisy prawne i normy rwiązane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
4. Inne informacje

I.

CZEśĆoPIsowA

1 . opis ogólny
Przedmiotemplanowanego zarrtierzenia
budowlanegoj est modernizacjaplacu
znajdującegosię u zbiegu ulic Warszawskiej,Sikorskiego,Białej w Rewalu' Projekt
modernizacjizakJadazachowanieobecnegopodziaŁuplacu na dwie częŚci. Mniejsza
częśćna planie trójkąta, oddzielonastanowiskamidla samochodówosobowych.od
częściwiększejo kształciettapezu.
a)

C harakterysĘ cznep arametry olcreśl ajqce zalcres r obó t budowl anych
Opracowane na podstawie koncepcji architektonicznejSTUDIO zROJEKTOWE
WOJCIECH BAL.
. powierzchniaplacu około2.3O0m2
. oświetlenie
ulicznewysokie szt. 22, niskie szt,20
- fontannatypu wieloryb szt. I v,.razzmechanizmemoraz przyłączem
doprowadzaj
ącym i odprowadzającymwodę;
- lineariumszt. 1
- odwodnienieplacu
. poidełkoszt.1
- drewnianepergole
- ławkiwolnostojącęszt,73
- ławkiwolnostojąceR zew' 130cm_ szt.2
. ławkiwolnostojące
R zew. 150cm_ szt.8
- siedziskana murkachz ceglyklinkierowej
- koszena śmiecize stalikwasoodpornej_ szt.22
- donicebetonowe
- stupkiprzeszkodowezę stali kwasoodpomej_ szt.4
- nasadzeni
a zieleni ozdobnej
- osłonydrzewpoziome szt.4
- osłonydrzewpionoweszt. 18
- drewnianeramy szt. 3
. parkingrowerowy'profil zamkniętyze sta|ikwasoodpornej,
- murki oporowezcegły klinkierowej

b) Ahualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienią
W chwili obecnejplac ku zbiegu ulic Warszawskiej' Sikorskiego, Białejw Rewalujest
zagospodarowany jedynie pod względem miejsc postojowych. Pozostały obszar pełni
funkcję zie|enca,z brakiem nasadzeńoraz elementów w postaci małejarchitektury.
c) ogólne właściwości
funkcjonalno * uzytkowe
Właściwościfunkcjonalno
placu mają na

celu

użytkowe poŻądane po wykonaniu modernizacji

podniesienie walorów

estetycznych, z

jednoczesnym

zapewnieniem atrakcyjnego miejsca zabau, dla dzieci oraz miejsca spotkań. Na
obszarue placu na|eŻyzapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych o
pełnowymiarowych rozmiarach oraz konstrukcji zgodnie z RozpotządzeniemMinistra
Transportu i Gospodarki Morskiej

z

dnia 2.O3.|999r. w sprawie warunków

technicznych,jakim powinny odpowiadaćdrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.IJ.
Nr 43, poz. 430). oświetlęnie placu jak równiez ulic Warszawskiej, Białej i
Sikorskiego powinno zapewniac parametry określonew Normach PN-76/E -02032
oświetlęniedróg publicznych, PN-CEN/TR - 1320I-1Wybór klas oświetlenia'PNCEN/TR - 13f01-2 Wymagania oświetleniowe.
w

ramach wykonanej fontanny otaz kamiennego poidełka wykonać projekty

techniczne ptzyŁączy wody i zasilania.

2. opis wymagań zamawiającego:
a) Przygotowanieterenubudowy
Całość
obszaruobjętegoinwestycjąna|eŻyująó do rozbiórki. Materiatrozbiórkowy w
postaci krawęzników oraz kostki brukowej betonowej wywieziony w miejsce
wskazaneprzez Inwestora- Pobierowo,Gmina Rewal. Roboty prowadzićw sposób
umożliwiający komunikację posesji zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej,
Sikorskiego,Białej' Materiałyskładowaćw pasie drogowym,|ecz w sposób nie
powodującyutrudnieńw ruchu.

b) Architektura
Dokładne opracowanie architektoniczne, wraz zę szczegółami konstrukcyjnymi
majduje się w części rysunkowo _ opisowej stanowiącej załącznik do niniejszego

progftlmu funkcjonalno - użytkowego.Przedsięwzięcie pod względem doboru,
jakości, kolorystyki omz układu architektonicznego zgodne z projektem
koncepcyjnymwykonanymprzęz STUDIO PROJEKTOWE Woiciech Bal.
ą Konstrukcja
Konstrukcja nawierzchni zaprojektowanaw oparciu o Rozporządzenie Ministra
Transportui Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca I999r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaćdrogi publiczne i ich usytuowanie.Z
uwzględnieniemwarunków gruntowo_ wodnychoraz rodzajunawierzchni zgodnejz
iyczeniem Inwestora.
d) Instalacje
Na etapieopracowaniaprojekfutechnicznegonależyuwzględnićsposób odwodnienia
i ukształtowaniaterenu tak aby umożliwió prawidłowe odprowadzenie wód
opadowychatakżrcwody z fontanny. Zapevtnićprzyłączawodyi elektryczne.
e) Wykończenie
Zamawiający zal<tadawysoki standard wykończenia. Dotyczy w szczególności
ułozenianawierzchni' impregnacji i zabezpieczeniaprzed niszczeniem elemęntÓw
drewnianych (siedziska ławek), zagospodarowaniaęlementów zieleni wraz z
nasadzeniami. Zgodnie z załoieniami zawartymi w projekcie koncepcyjnym
wykonanymprzez STUDIO PROJEKTOWE WoiciechBal.

fl

Zagospodarowanieterenu

Zagospodarowanieterenu dotyczyprzestrzeniu|icy związanegoz uporządkowaniem
terenów zielonych oraz wkomponowaniemw ich sąsiedztwie ławek. Zgodne z

projektemkoncepcyjnym wykonanymprzez s ruD Io pRo JEKTO wE woj ciech Bal.
d

Warunkiwykonaniai odbiorurobót zgodnez ogólną specyfikacjątechniczną
. D.00.00.00Wymaganiaogólne
- D-01.00.00Robotyprzygotowawcze
- D-01.02.01ZĄęcie warstwyhumusu

- D-01.0f.04Rozbiórkaelementówdrogowych
- D-02.00.01Robotyziemne.W;,rnagania
ogólne.
- D-02.03.01Wykonanienasypów.
- D-04.01.01 Koryto wraz Z profilowaniemi zagęszczaniempodłoia.
- D-04.04.00Podbudowa z Wuszywa.Wymaganiaogólne.
- D-04.06.01Podbudowaz chudegobetonu.
- D -04.0f .01 Warstwaodcinająco- odsączająca wtaZ z j ej zagęszczeniem.
. D-05.03.023aNawierzchniaz kostki brukowej dla dróg oraz placów
chodników.
- D-05.03.01Nawierzchniazkostkikamiennej.
- D.06.03.01Scinaniei uzupełnianie
poboczy.
- D -07.02.01Oznakowaniepionowe.
- D-08.0l.01Krawężniki
betonowe'
. D-08.01.02KrawęŻnikikamienne.
- D-08.03.01 Betonoweobrzezachodnikowe.
- D-08.04.01Wjazdy iv,ryjazdyzbram.
- D-08.05.00
Ścięki

il.

CZESC INFORMACYJNA

1. Zamierzenie budowlane jest zgodne zĘczeniem Inwestora.
2. oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo
nieruchomościąna cele budowlane
J a, niiLej podpisany (a)

do dysponowania

Robert Marek Skraburski

(imię i nazwiskoosobyubiegającejsię o wydaniepozwoleniana budowęalbo osobyuprawnionejdo złożenia
oświadczenia
w imieniuosoby
prawnejubiegającejsię o wydaniepozwoleniana budowę)

legĘmujący(a) się

Dowodem osobistymAAP 700071wydanym przez Wójta Gminy Rewal

(numerdowoduosobistegolub innegodokumentustwierdzającego
tożsamość
i nazwaorganwydający)

xxxxxxxxxxx
(a).................................
urodzony
w
(data)

zamieszkĄ (a)..

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dokładny adres)

po zapoanniu się z art.32 ust. 4 pkt 2 ustawyz dnia,I |ipca |994 r. _ Prawo budowlane(Dz. U. z 2003 r. Nr
207,poz. 20|6, z póżn.zm'),

oświadczam,
żeposiadamprawo do dysponowanianieruchomością
oznaczonąw ewidencjigruntówi budynków
jako działka(i) nr .'.....'...47o, 136/ 12, I27
w obrębieewidencyjnym

Rewa|- 1
na cele budowlane,wynikająceztytu|u:
l)

wjednostceewidencyjnej
..........

Rewal

własności'

"l...'*.':.-.....-..:-.....':.'......'.

- imięi nazwisko
(wskazanie
wspołwłaścicięli
lubnazwa
orazadres)
orazzgodęwszystkichwspófułaścicieli
na wykonywanierobót budowlanychobjętychwnioskiemo pozwolenie
na budowęz dnia.....'....
3) uĄrtkowaniawieczystego
4) trwałegozarządu
prawa
5) ograniczonego
rzeczowego..
6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów
budowlanych
wynikającez następujących
dokumentów2potwierdzającychpowyŻszeprawo do dysponowanianieruchomością
na cele budowlane..

7)...............

il;;;...........

oświadczam,
żeposiadampetnomocnictwoz mocy ustawy do reprezentowania
osobyprawnejlJrząd Gminy
Rewal' ul. Mickiewicza 19,72.344Rewa| upoważniającej
mnie
(nazwai adresosobyprawnej)

do złoŻenia
oświadczenia
o posiadanymprawiedo dysponowanianieruchomoŚciąna cele budowlanew imieni
osobyprawnej.Pełnomocnictwo
przedstawiamw załączeniu.
Swiadomy (a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczęniunieprawdy, zgodnie z art.
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwośćdanych, zamieszczonych powyżej.

Rewal,L5.L2.2009r.

w&"rT'
ę^^[-

(miejscowość
i data)

nP.il."

(podpis(y))

3. Przepisy prawne i normy związanez projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
3 . 1RozporządzenieMinistra Transportui GospodarkiMorskiej z 2-go marca I999t. w
sprawie warunków technicznychjaki powinny odpowiadaćdrogi publiczne i ich
usytuowanie.

3.2 RozporządzenieministraInfrastrukturyoraz Spraw Wewnętrznychi Administracjiw
sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 3I.07.202r. oraz załącznik_
,,Szczegółowewarunki technicznedla znaków i sygnałówdrogowychoraz urządzęi|
bezpieczenstwaruchudrogowegoi ich umieszczanianadrogach"
aa
J.J

Wytyczneprojektowania
ulic GDDP Warszawa1998r.

3.4 Katalog powtarza|LychelementówdrogowychTRAN SPRo JEKT Warszawa| 992r,
3.5 ogólne specyfikacjetechniczneGDDP Warszawa1998r.

- D.00.00.00Wymaganiaogólne
- D-01.00.00Robotyprzygotowawazę
- D-01.02.01ZĄęcie warstwyhumusu
- D-0l ,02.04Rozbiórkaelementówdrogowych
- D-02.00.01Robotyziemne.Wymaganiaogólne.
- D-02.03.01Wykonanienasypów.
- D-04.01.01 Koryto wtaz z profilowaniemi zagęszczaniempodłoŻa.
- D-04.04.00 Podbudowa z k'ruszywa.Wymaganiaogólne.
- D-04.06.01Podbudowaz chudegobetonu.
- D-04.02.0lWarstwaodcinająco
_ odsączając
a wraz z jĄ zagęszczeniem.
- D-05.03.023aNawierzchniaz kostki brukowej dla
drog oraz placów i
chodników.
- D-05.03.01 Nawierzchniazkostki kamiennej.
- D-06.03'0l Ścinaniei uzupełnianie
poboczy.
- D-07.02.01Oznakowaniepionowe.
- D-08.01.01
Krawężnikibetonowe.
- D-08.01.02Krawężnikikamienne.
- D-08.03.01 BetonoweobtzeŻachodnikowe.
- D-08.04.01 Wjazdyi v,ryjazdy
z bram.
- D-08.05.00
Scieki
3.6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ogłoszeniajednolitego tekstu ustawy _ Prawo Budowlane.Dz. Ustaw nr 106.
poz.ll26z drria10.11.2000r.
3.7 UstawaPrawoEnergetyczne
(Dz. U. Nr 54,poz.348zdnia i0.1l.2000rwtazzpóźn.
zm.)
3.8 Normy
PN-76/E-02032oświetlenie
dróg publicznych.
PN-CEN/TR - 13201-1Wybór klas oświetlenia
PN-CEN/TR - 13201-2Wymaganiaoświetleniowe
4. Inne informacje:
a) Kopia mapy zasadniczejw skali 1:500do wykonaniapo stroniewykonawcy.
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ngr ir*i.MagdalenaKlos

