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Opracowanie zawiera :  

1.  Opis planowanych robót. 

2.  Część rysunkowa. 

Rys.1. Plan zagospodarowania   skala 1:500, 

Rys.2. Plan sytuacyjny    skala 1:200, 

Rys.3. Prz ęsło powtarzalne ogrodzenia  skala 1:25, 

Rys.4. Brama wjazdowa     skala 1:25, 

    Rys.5. Szczegół „A” ogrodzenia.  skala 1:25, 

 

 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OPIS  

Planowanych robót przy budowie ogrodzenia wokół ist niej ącego 

zbiornika retencyjnego ZB-2  

 

I.  Stan formalno-prawny 

 

1.  Inwestor:                 

        Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A . 
     ul. Szopena 51 

                   35-959 Rzeszów  
           

2. Lokalizacja budowy:      Trzebownisko,  
                          dz. nr ewid. 1/9  
                         obr.0010-Zaczernie 

                                          

3. Projektował:         mgr in ż. arch. Anna Jando- 
                        - Roztoczy ńska 

                      UAN-8346/24/85  
 

 

II.  Część opisowa . 

 

1. Zakres robót . 

 

   Budowa ogrodzenia b ędzie si ę wi ązać z nast ępuj ącymi    

   robotami: 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wykonanie robót fundamentowych wraz z szalowaniem, 

- wykonanie zasypki fundamentów z zag ęszczeniem, 

- wykonanie dostawy i monta żu konstrukcji ogrodzenia i bram, 

- wykonanie elementów zagospodarowania terenu. 

 



III.  OPIS PLANOWANEGO OGRODZENIA. 

 

1.  Opis ogrodzenia.  

 

Prz ęsło powtarzalne o wymiarach 2500x1530 mm wykonane 

zostanie z profili stalowych. Struktur ę wypełniaj ącą 

prz ęsła stanowi panel kratowy zgrzewany z pr ętów 

stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych). Średnica 

drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrow o : 

5,0mm. Dzi ęki przegi ęciom  zachowuje sztywno ść i nie 

wymaga dodatkowego usztywnienia.  

 

Podstawowe wymiary panela: 

-  wymiar oczek prostych: 50x200 mm; 

-  wymiar oczek małych:  50x50 mm; 

-  szeroko ść podstawowa panela :  2500 mm; 

- zako ńczenie od góry drutami pionowymi o długo ści 30 mm; 

-  wysoko ść panela:  1530 mm. 

 

Słupki główne ogrodzenia zostan ą wykonane jako stalowe z 

rury prostok ątnej 60x40. Rura ocynkowana i powleczona 

poliestrowo.  

Wysokość rury ponad kształtk ę betonow ą, w której jest 

osadzony: 1580 mm.  

Kształtka wykonana z prefabrykowanego betonowego ł ącznika 

z betonu klasy B-15, posiadaj ąca po obu stronach wci ęcia 

do osadzenia deski betonowej podwalinowej. 

Kształtka osadzona 5 cm poni żej wyplantowanego terenu. 

Poni żej słupek zatopiony jest w wylanym rdzeniu betonowy m 

z betonu klasy B-15. Spód rdzenia 1,0 m poni żej terenu. 

Deska ogrodzeniowa z betonu klasy B-15  o wymiarach  7x25 

cm osadzona 5 cm poni żej docelowego terenu na podsypce 

piaskowej stabilizowanej cementem o gr. do 15 cm. 

Rozpi ęto ść deski dostosowa ć do rozstawu osiowego słupków. 



Deskę nale ży oddylatowa ć od ka żdego słupka za pomoc ą 

folii 0,3 mm zapewniaj ąc w ten sposób mo żliwo ść swobodnej 

jego pracy. Po osadzeniu deski przyległy grunt 

wyplantowa ć i podsypa ć spodni ą cz ęść deski. 

 

Łączenie paneli ze słupkami przewiduje si ę za pomoc ą 

uchwytów i śrub ze stali nierdzewnej. 

Panele montowane na słupach musz ą by ć odpowiednio 

wyci ęte. 

W przypadku innego rozstawu jak 2500 mm panele doci ąć do 

wymaganej szeroko ści. 

Kolor słupków i paneli – ciemna ziele ń – dostosowa ć do 

istniej ącego ogrodzenia. 

 

Na wysoko ści przepompowni prz ęsła nale ży wykona ć w 

systemie schodkowym z uwagi na deniwelacje terenowe  przy 

wylocie kanałów do rowu melioracyjnego. Skarp ę pomi ędzy 

wylotami nale ży uzupełni ć poprzez wyło żenie betonowymi 

prefabrykatami a żurowymi KARO do wysoko ści deski 

prz ęsłowej.  

Brama wjazdowa wykonana z rur kwadratowych 50x50x5 

zawieszona na słupkach z rury okr ągłej Ø76,1x5 z 

zastrzałami z rury Ø48,3x5. Poł ączenia spawane. 

Wypełnienie bramy z panela o wymiarach 1730x2500 mm . 

Konstrukcj ę wyposa żyć w kolucha do monta żu kłódki oraz 

szufrygiel do blokowania w podje ździe. Konstrukcj ę 

zabezpieczy ć antykorozyjnie poprzez malowanie farb ą 

antykorozyjn ą oraz pomalowa ć z zewn ątrz w kolorze 

adekwatnym do słupków systemowych. 

Słupki za ślepi ć od wierzchu blach ą stalow ą. 

W miejscu zbli żenia fundamentów słupków do kabla 

zasilania energetycznego przepompowni nale ży zachowa ć 

szczególn ą ostro żność przy pracach budowlanych. 

 



 

2.  Uwagi ko ńcowe.  

 

W trakcie wykonywania prac budowlanych zwi ązanych z 

wykonywaniem ogrodze ń w miejscach zbli żeń do sieci 

podziemnych oraz w miejscach skrzy żowań z tymi sieciami, 

nale ży o tym powiadamia ć Wła ścicieli tych sieci i prace 

te wykonywa ć pod nadzorem ich uprawnionego 

przedstawiciela. 

 

Ostateczne wielko ści prz ęseł pomierzy ć i długo ści 

ustali ć na monta żu. 

 












