INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA
STRONA TYTUŁOWA

„TABLICE INFORMACYJNO-TURYSTYCZNE TRASY TURYSTYCZNEJ NA GÓRĘ
ZAMKOWĄ”
Dz. geod. nr ewid.: 253/1; 52; 9/1; 8 obręb Szurpiły,
10/3; 9 obręb Czajewszczyzna,
gmina Jeleniewo, 16-404 Jeleniewo
nazwa i adres obiektu budowlanego

Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Mgr inż. Arkadiusz Papadopulos WAM/0127/POOK/07
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
Ul. Gołdapska 22, 19-400 Olecko
imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację

CZĘŚĆ OPISOWA
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
W trakcie budowy wykonywane będą następujące roboty budowlane:
• Wykonanie otworów w miejscu usytuowania słupów,
• Wylanie fundamentów pod słupy,
• połączenie drewnianej konstrukcji tablicy,
• krycie dachu gontem osikowym,
• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych,
Kolejność realizacji obiektów:
• według wskazań inwestora
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
•

brak

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

spadki terenu

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
•

brak

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
•

instruktaż słowny dotyczący wykonywania prac

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:
•
•
•

•
•
•
•
•

W trakcie wykonywania prac należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację
umożliwiającą szybką ewakuację ze strefy zagrożenia,
Materiały budowlane należy przechowywać w miejscach niekolidujących z
wykonywaniem prac budowlanych,
Dokumentację techniczną oraz inne dokumenty (dziennik budowy, certyfikaty
urządzeń technicznych itp.) należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych, chroniąc je przed zniszczeniem,
W miejscu dostępnym umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów
najbliższego punktu lekarskiego-pogotowia; -straży pożarnej; -posterunku Policji,
Telefon alarmowy umieścić w miejscu dostępnym,
W miejscu ogólnie dostępnym należy umieścić apteczkę ze środkami pierwszej
pomocy,
Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę
ewakuacyjną i oznaczyć ją,
Nie prowadzić robót przy temperaturze poniżej 0°C.

informację sporządził:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
„TABLICE INFORMACYJNO-TURYSTYCZNE TRASY TURYSTYCZNEJ NA GÓRĘ
ZAMKOWĄ”
Dz. geod. nr ewid.: 253/1; 52; 9/1; 8 obręb Szurpiły,
10/3; 9 obręb Czajewszczyzna,
gmina Jeleniewo, 16-404 Jeleniewo

CZĘŚĆ OPISOWA:
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji są tablice informacyjno-turystyczne ulokowane na działkach geod.
nr ewid.: 253/1; 52; 9/1; 8 obręb Szurpiły, 10/3; 9 obręb Czajewszczyzna, gmina Jeleniewo,
16-404 Jeleniewo.
Tablice będą umieszczone na szlaku turystycznym, prowadzącym na Górę Zamkową w
Szurpiłach.
Dane do opracowania:
•
•
•

Umowa z Inwestorem,
Mapa zasadnicza,
Oględziny terenu.

2. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Teren, na którym znajdują się projektowane tablice informacyjno-turystyczne,
zlokalizowany jest m.in. w strefie ochrony konserwatorskiej grodziska pradziejowego i
wczesnośredniowiecznego, zwanego "Górą Zamkową" w Szurpiłach (Szurpiły stan. 3)
wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-a-2 decyzją Nr WKZ-535/2/d/94 z dnia
28.12.1994r. Tablice rozmieszczone są na całej trasie szlaku turystycznego, prowadzącego na
Górę Zamkową.
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
3.1. Stan istniejący:
Na południowym stoku Góry Zamkowej znajduje się fragment szlaku turystycznego,
prowadzącego na szczyt tego wzniesienia. Na trasie podejścia zostanie ustawionych siedem
tablic, z których każda ma inną tematykę: zejście do Góry Zamkowej w Szurpiłach, osada
otwarta, mosiężysko, targowisko, osada jeziorna, osada obronna oraz cmentarna. Dzięki
tablicom, turyści będą mogli przeczytać informacje na temat życia Jaćwingów.

3.2. Przewidywane zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu:
Nie przewiduje się zmian.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
4.1. Tablice informacyjno-turystyczne. Opis obiektu:
Projektuje się siedem tablic, umieszczonych na szlaku turystycznym, prowadzącym na Górę
Zamkową, o następujących tematykach: zejście do Góry Zamkowej w Szurpiłach, osada
otwarta, mosiężysko, targowisko, osada jeziorna, osada obronna oraz cmentarna. Tablice
będą służyły celom informacyjnym.
Tablica informacyjna składa się z następujących elementów:
a)
b)
c)
d)

dwóch słupów S1, S2 o średnicy Ø 20 cm i wysokości 265 cm,
dwóch podłużnych belek B1, B2 o średnicy Ø 20 cm i długości 150 cm,
belki podłużnej B3 o średnicy Ø 20 cm i długości 190 cm,
dachu półszczytowego, pokrytego gontem z drewna osikowego. Dach trzeba pokryć
środkami ognioodpornymi i grzybobójczymi,
e) tablica posadowiona jest na fundamencie betonowym zbrojonym F1, F2, wykonanym z
betonu B15, szerokość i długość fundamentu na rzucie z góry wynosi 50x50 cm, głębokość
100 cm.
Fundament jest zagłębiony w podłożu na głębokości 90 cm, został wysunięty 10 cm ponad
poziom terenu i obłożony kamieniem polnym w celu zabezpieczenia go przed czynnikami
zewnętrznymi.
Elementy tablicy informacyjnej zaprojektowane zostały z drewna sosnowego klasy C27,
W˂12%, całkowita szerokość tablicy to 310 cm, wysokość: 310 cm. Wymiary dachu:
(szerokość) 310cm x (wysokość) 90 cm. Pole przewidziane na informacje o Jaćwingach ma
szerokość 150 cm i wysokość 120 cm.

5. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Obiekty nie wykazują szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

Opracowanie,

