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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
OGRODZENIA 

terenu działek nr 1867/161, 1867/162, 1867/185 w Ja sionce oraz 425/19 w Taj ęcinie 
 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 
„Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centr um Obsługi 

Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – III  etap” 
Budynek „Hala nr 4” 

z towarzysz ącą infrastruktur ą techniczn ą (instalacjami i urz ądzeniami 
budowlanymi) 

na działkach nr 1867/161 i 1867/162 w Jasionce 
 

 
 

I. DANE OGÓLNE. 
 
ZAMIERZENIE 
INWESTYCYJNE Rozbudowa Inkubatora Technologicznego 

wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego – III etap 

OBIEKT budynek „Hala nr 4” 
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacjami 
i urządzeniami budowlanymi) - ogrodzenie  

ADRES działki nr 1867/161, 1867/162, 1867/185 w Jasionce oraz 
dz. nr 425/19 w Tajęcinie 

INWESTOR  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWANIA Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 Centrum Projektowe  „Miastoprojekt” 
 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

 
II. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• Uchwała nr VI/45/07 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20.04.2007r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
we wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów-Jasionka”. 

• Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 29.08.2010r. w sprawie 
uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego we wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów-Jasionka”. 

• Uchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 27.06.2012r. w sprawie 
uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego we wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów-Jasionka”. 

• Opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon Dróg Wojewódzkich 
w Łańcucie w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 869 na 
działkę 1867/161 w Jasionce oraz likwidacji istniejącego zjazdu publicznego – pismo 
znak PZDW/RWD-IVb-5152/29.1/14 z dnia 03.07.2014r. 

• Uzgodnienie lokalizacji projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych na terenie 
inwestycji - Opinia nr PODGiK.430.1526.2014 z dnia 16.07.2014r. wydana przez 
Starostę Rzeszowskiego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych. 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną pod lokalizację Hali 
nr 4 realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Inkubatora 
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Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT – Hala nr 4 w Jasionce” opracowana 
w maju 2014 r. przez Zakład Usług Geotechnicznych i zaopatrzenia w Wodę „Atrezja” 
w Rzeszowie (mgr inż. Jan Sieńko). 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną pod lokalizację Hali 
nr 2 realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Inkubatora 
Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT – Hala nr 2 w Jasionce” opracowana 
w lutym 2013r. przez Zakład Usług Geotechnicznych i zaopatrzenia w Wodę „Atrezja” 
w Rzeszowie (mgr inż. Jan Sieńko). 

• Projekt ogrodzenia działki Inkubatora Technologicznego (nr 1867/168 w Jasionce). 
• Projekt ogrodzenia działki budynku „Hala nr 2” (nr 1867/167, 1867/187 w Jasionce oraz 

425/20 w Tajecinie). 
• Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. 
• Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 
 

III. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Budowa budynku „Hala nr 4” - produkcyjno- badawczego z częścią socjalno-biurową 
zamyka zabudowę terenu działek kompleksu Inkubatora Technologicznego od strony 
zachodniej.  
Pomiędzy aktualnie realizowaną „Halą nr 2” na działkach nr 1867/167, 1867/187 i 425/20 
a zaprojektowanym obiektem „Hala nr 4” na działkach nr 1867/161, 1867/162 znajdują się 
nie zagospodarowane tereny działek nr 1867/185 w Jasionce oraz 425/19 w Tajęcinie. 
W przyszłości jest na nich przewidziana realizacja budynku „Hala nr 3”.  
Wschodnie zainwestowane tereny działek Inkubatora są wspólnie ogrodzone i funkcjonują 
jako kompleks obiektów pn. „Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi 
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego ”. Zabudowa Hali nr 4 dołączy do 
tego kompleksu.  
W ramach aktualnie zaprojektowanej inwestycji zdecydowano o zamknięciu ogrodzeniem 
terenów całego zaplanowanego kompleksu, łącznie z niezagospodarowanymi działkami 
nr 1867/185 w Jasionce oraz 425/19 w Tajęcinie.  
Od strony południowej teren inwestycji przylega do pasa drogi wojewódzkiej nr 869, 
przewidzianej do rozbudowy. Lokalizacja ogrodzenia uwzględnia zaplanowane 
poszerzenie pasa drogowego. 
Ogrodzenie wysokości ok.170cm będzie kontynuacją istniejącego ogrodzenia. terenu 
Inkubatora Technologicznego wraz z „Halą nr 1” i „Halą nr 2”. Odcinek istniejącego 
ogrodzenia rozdzielający te tereny od aktualnie projektowanej inwestycji przewidziany jest 
do demontażu i wykorzystania w nowej lokalizacji. 
 
 
IV. OPIS ZAPROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA: 
IV/1 Demontaż istniejącego ogrodzenia od strony wschodniej (odcinek 

A- P)  
Istniejące ogrodzenie systemowe typu przemysłowego (panele kratowe) należy ostrożnie 
zdemontować na wskazanym odcinku. Odzyskane stalowe przęsła ogrodzeniowe, 
betonowe deski cokołowe, betonowe łączniki desek oraz – w miarę możliwości – słupki 
stalowe planuje się wykorzystać do ogrodzenia fragmentu północnej granicy działki. 
Elementy istniej ącego ogrodzenia :  
– fundamenty pod słupy ogrodzeniowe – wylewane betonowe 30x30cm, głębokości 

100cm, 
– słupki ogrodzeniowe – stalowe z profili zamkniętych 40x60mm długości ok. 230cm; 

zakotwione w wylewanych fundamentach betonowych 
– deski cokołowe – betonowe prefabrykowane o wym.25x6cm długości ok.249cm; 

demontowalne 
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– łączniki desek cokołowych – betonowe prefabrykowane; demontowalne 
– segmenty typowe – panele zgrzewane profilowane (z przetłoczniami) z prętów 

stalowych; demontowalne; wymiary ok.250cm(dł.) x ok.153cm(wys.) 
Dane liczbowe :  
– długość ogrodzenia do demontażu – ok.148m 
 
IV/2 Ogrodzenie północnej granicy działek inwestycji (odcinek KL…OP) 

wzdłuż prywatnych działek położonych po stronie północnej 
kompleksu 

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, typu przemysłowego. Do realizacji wybrać 
elementy odpowiadające technicznym i wizualnym parametrom zdemontowanego 
ogrodzenia. Zdemontowane elementy wykorzystać do ogrodzenia fragmentu odcinka 
KL…OP.  
Na osi istniejącej drogi gruntowej dojazdowej do działek prywatnych zaplanowano bramę 
przejazdową, umożliwiającą przejazd ustanowioną drogą konieczną. 
Zaprojektowano również dojazd do granicy prywatnych działek nie wygrodzoną drogą 
wewnętrzną prowadzącą od zjazdu z drogi wojewódzkiej. Stworzy to warunki do 
ewentualnej zmiany przebiegu drogi koniecznej, korzystnej dla obu stron. 
Elementy projektowanego ogrodzenia :  
– fundamenty pod słupy ogrodzeniowe – wylewane betonowe 30x30cm, głębokości 

100cm, 
– słupki ogrodzeniowe – stalowe z profili zamkniętych 40x60mm długości ok. 230cm; 

zakotwione w wylewanych fundamentach betonowych 
– deski cokołowe – betonowe prefabrykowane o wym.25x6cm dł.249cm; demontowalne 
– łączniki desek cokołowych – betonowe prefabrykowane; demontowalne 
– segmenty typowe – panele zgrzewane profilowane (z przetłoczniami) z prętów 

stalowych ø5mm; demontowalne; wymiary ok.250cm(dł.) x ok. 153cm(wys.), 
– oczka pionowe max. 50x200mm, 
– oczka kwadratowe max. 50x50mm 
– montaż segmentów ogrodzeniowych – w osi słupków, 
– montaż do boków słupa przy użyciu dwudzielnych obejm, łączonych ze sobą za 

pomocą nierdzewnych śrub z nakrętkami zrywalnymi, 
– segmenty nietypowe jako uzupełnienie linii ogrodzenia (na wymiar – dł. nie większa niż 

250cm) wykonane na wzór segmentu typowego. 
Brama przejazdowa:  
– brama przesuwana ręcznie wysokości ok.165cm 
– szerokość światła bramy – 300cm 
– fundamenty pod słupy przejazdowej bramy ręcznie przesuwanej – wylewane betonowe 

80x80cm, głębokości 100cm lub wspólna ława betonowa szer. 40cm, 
– słupki bramy przejazdowej – stalowe z profili zamkniętych 110x110mm dł. min. 250cm; 

zakotwione w wylewanych fundamentach betonowych, 
– skrzydło bramy o konstrukcji zamkniętej z kompletem zawiasowo-zamkowym, 
– wypełnienie skrzydła – panel kratowy z przetłoczniami – jak ogrodzeniowy, 

przykręcany do konstrukcji.  
Uwaga : poziome podziały paneli bramy powinny odpow iadać podziałowi paneli 
ogrodzeniowych.  

Wszystkie elementy stalowe wykończeniowe i montażowe – systemowe. 
Zabezpieczenie antykorozyjne stali – ocynkowanie i malowanie proszkowe. 
Kolor stalowych elementów ogrodzenia – RAL 7030 (szary) – jak ogrodzenie istniejące. 
Dane liczbowe :  
– długość zaprojektowanego ogrodzenia – ok.241m (bez bramy) 
– szerokość światła bramy 300cm 
– długość zdemontowanego ogrodzenia do wykorzystania – ok.148.m 
– szerokość przemysłowych paneli kratowych – 251cm 
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– wysokość przemysłowych paneli kratowych – 153cm 
 
IV/3 Ogrodzenie południowej granicy od strony drogi wojewódzkiej 

(odcinek AB…RS) oraz od wewnętrznej drogi dojazdowej do 

budynku „Hala nr 4” (odcinek S-K) 

Wzdłuż granicy działek od drogi wojewódzkiej, w nawiązaniu do istniejącego ogrodzenia 
zaprojektowano ogrodzenie systemowe, typu posesyjnego Classic. 
Na odcinku zjazdu z drogi publicznej przewidziano nie zamykaną przerwę w ogrodzeniu 
(szerokości ok. 11m). 
Nie ogrodzona droga wewnętrzna, na działce inwestora pozwoli uprawnionym sąsiadom 
korzystać z przejazdu w ramach służebności. 
Elementy zaprojektowanego ogrodzenia :  
– fundamenty pod słupy ogrodzeniowe – betonowe 30x30cm, 
– słupki – stalowe z profili zamkniętych 60x40cm długości min. 230cm, 
– deski cokołowe – betonowe prefabrykowane o wym. 25x6cm dł. 300cm, 
– segmenty typowe – 300x145cm, 
– segmenty nietypowe jako uzupełnienie linii ogrodzenia (na wymiar) wykonane na wzór 

segmentu typowego 
Bramy przejazdowe :  
– fundamenty pod słupy przejazdowych bram automatycznie przesuwanych oraz ręcznie 

rozwieranej– wylewane betonowe ok.80x80cm, głębokości 100cm lub wspólna ława 
betonowa szer. 40cm, 

– słupki bramy przejazdowej – stalowe z profili zamkniętych 110x110mm dł. min. 250cm; 
zakotwione w wylewanych fundamentach betonowych, 

– skrzydło bramy o konstrukcji zamkniętej z kompletem zawiasowo-zamkowym, 
– wypełnienie skrzydła – panel – jak ogrodzeniowy, przykręcany do konstrukcji.  
Wszystkie elementy stalowe wykończeniowe i montażowe – systemowe. 
Zabezpieczenie antykorozyjne stali – ocynkowanie i malowanie proszkowe. 
Kolor stalowych elementów ogrodzenia – RAL 7030 (szary) – jak ogrodzenie istniejące. 
Dane liczbowe :  
– długość zaprojektowanego ogrodzenia – ok. 294m (bez bram) 
– przewidywana liczba segmentów typowych długości 300cm – ok. 85sztuk 
– szerokość światła bramy przesuwanej na parking - 700cm 
– szerokość światła bramy przesuwanej na plac manewrowy - 800cm 
– szerokość światła bramy dwuskrzydłowej ręcznie rozwieranej do stacji trafo - 450cm 
– szerokość furtek rozwieranych przy bramach – 150cm 
– szerokość paneli ogrodzeniowych typu posesyjnego Classic– 300cm 
– wysokość paneli ogrodzeniowych typu posesyjnego Classic – 145cm 
– wysokość bram i furtek – ok. 165cm 
 
 
 
 

Opracowanie: 
mgr inż. arch. Grażyna Bączkowska 








