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I. Oświadczenia autora projektu 

 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r.  

poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowy placu zabaw na terenie Miejskiego 

Przedszkola nr 15 przy ul. Piasta Kołodzieja 4 w Płocku został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

 

Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis 

Karolina Wyrwas-Zaborna 
Konstrukcyjno-

budowlana 
MAZ/0468/POOK/11  
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II. Uprawnienia budowlane projektanta. 
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III. Uzgodnienia 

 

mailto:biuro@primoprojekt.pl


PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PLACU ZABAW  
NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15 PRZY UL. PIASTA KOŁODZIEJA 4 W PŁOCKU 

 

 

 

  

 

PRIMO PROJEKT, Ul. Grunwaldzka 44E, 05-270 Marki 
biuro@primoprojekt.pl 

7 
 

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

INFORMACJA BIOZ 

BUDOWY PLACU ZABAW  

NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15  

PRZY UL. PIASTA KOŁODZIEJA W PŁOCKU 

Dz. nr ew. 497/1; 497/2; Obręb nr 4 

 
Inwestor: Gmina - Miasto Płock 

Stary Rynek 1 

09-400 Płock 

Jednostka Projektowa:  

 

PRIMO PROJEKT Karolina Wyrwas-Zaborna 

Ul. Grunwaldzka 44E 

05-270 Marki 

 

 

Sporządził: 

Funkcja Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis 

Projektant Karolina Wyrwas-Zaborna 
Konstrukcyjno-

budowlana 
MAZ/0468/POOK/11  
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I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów budowlanych. 

Zakres robót: 
- budowa placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej 
dla dzieci w wieku 2,5 – 4 lat 
- budowa placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej 
dla dzieci w wieku 5 – 6 lat 
- budowa placu utwardzonego o nawierzchni poliuretanowej 
- budowa ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej 

Szczegółowy harmonogram realizacji robót zostanie opracowany przez Wykonawcę robót w zależności 
od zakresu prac przyjętych do realizacji. Harmonogram wymaga uzgodnienia z Inwestorem.  

 
II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- budynek przedszkola 
- ciągi pieszo jezdne z kostki betonowej 
- tereny zielone  
- elementy małej architektury, tj. ławki i kosze na śmieci rozmieszczone na terenach zielonych 

 
III. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

Brak. 
 
IV. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

- skaleczenie, upadek; 
- potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny; 
- osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych; 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wysokości; 
- pożar, zalanie; 
- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący wypadkiem; 
- awarie sprzętu skutkujące wypadkiem, zranieniem pracowników; 
- porażenie prądem; 
- kolizje środków transportu na placu budowy; 
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub 
obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy; 
 
V. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych 
szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż 
pracowników polegający na: 
- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania zakresu robót opisanych w punkcie I. 
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót 
zgodnie z punktem IV oraz przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia.  
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Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. 
Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu. 

 
VI. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 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. 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom  należy przedsięwziąć następujące środki: 
- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 
- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 
- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia  pracowników, dostawy 
i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość 
ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych); 

Ponadto prace należy przeprowadzać w sposób zapewniający bezpieczeństwo a w szczególności: 

1. 1 Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzone będą na podstawie projektu zagospodarowania terenu, określającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów odbywać 
się będzie ręcznie. 
Poręcze balustrad znajdować się będą na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 
1 m od krawędzi wykopu. 
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót będzie oznaczony za pomocą balustrad 
z lin lub taśm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m w odległości 
1 m od krawędzi wykopu. 
Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
zapewni stały jego dozór. 
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami 
odrębnymi, należy: 
- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu, 
- likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt z zachowaniem 
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu wykonane zostaną zejścia do 
wykopu. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione na skarpie: 
- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 
nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 
0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem 
zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości poniżej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi. Stanowiska 
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pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone przed 
wejściem osób postronnych. 
 
1. 2 Roboty na wysokościach 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.  
Przepis stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk. 
Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego 
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź 
znajduje się powyżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą. 
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
ok. 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania 
prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 
 
1. 3 Rusztowania robocze 

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową  
z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi 
i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: wykonawcę 
montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 
oraz numer telefonu, dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. Rusztowania 
powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Rusztowania powinny: 
 -posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty                    oraz 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
-posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 
-zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
-zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 
-posiadać poręcz ochronną. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych.  
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy 
wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań są zabronione: 
-jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność, 
-w czasie gęstej mgły, opadów deszczu , śniegu oraz gołoledzi, 
-w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy jest zabronione. 
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań jest zabronione. 
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1. 4 Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 

Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
w kierunku poprzecznym i podłużnym. 
Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny być składowane 
oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. 
Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. 
Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie. 
Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest zabronione. 
Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice 
zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się. 
 
1. 5 Instalacje i urządzenia elektromagnetyczne 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 
i wykonywane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Miejsca wykonania robót powinny być dostatecznie oświetlone. 
Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych. 
 
1. 6 Maszyny i inne urządzenia techniczne 

Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową przed dopuszczeniem ich 
do wykonywania robót. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 
- obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego 
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 
Na stanowiskach pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje 
bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych 
stanowiskach. 
Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 
- uszkodzonych zakończeń roboczych, 
- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 
- rękojeści krótszych niż 0,15 m. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. 
 
VII. Wskazane miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Miejsce przechowywania dokumentacji określi Inwestor w uzgodnieniu z Wykonawcą robót. 
Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
przechowywane powinny być w siedzibie Wykonawcy lub Biurze budowy. 
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VIII. Zastrzeżenia i uwagi końcowe 

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania 
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji 
przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu 
opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac. 
Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres 
i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 
W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te 
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę. 
 
 
 
 
 
 
 

mgr inż. Karolina Wyrwas - Zaborna  
Upr. Bud. Nr MAZ/0468/POOK/11 
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V. Projekt zagospodarowania terenu  

Część opisowa 

1. Przedmiot Inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa: 
- placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej dla dzieci 
w wieku 2,5 – 4 lat 
- placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej dla dzieci 
w wieku 5 – 6 lat 
- placu utwardzonego o nawierzchni poliuretanowej 
- ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej 

2. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 
- założenia funkcjonalne Inwestora 
- wizja lokalna 
- obowiązujące normy i przepisy 
 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się: 
- budynek przedszkola 
- tereny utwardzone z kostki betonowej 
- tereny zielone 
- ogrodzenie terenu 
- elementy małej architektury, tj. ławki i kosze na śmieci rozmieszczone na terenach zielonych  
 
Dostęp do działek, na których zlokalizowane są powyższe obiekty zapewniony jest bezpośrednio  
z drogi publicznej (ul. Piasta Kołodzieja) istniejącym wjazdem. 
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się robót rozbiórkowych.  

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać wycinkę 7 drzew kolidujących z placami zabaw 
oraz placem utwardzonym oraz przesadzenie jednego drzewka iglastego.  

Inwestycja obejmuje budowę: 
- placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej dla dzieci 
w wieku 2,5 – 4 lat o powierzchni 161,77 m2 
- placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej dla dzieci 
w wieku 5 – 6 lat o powierzchni 297,00 m2 
- placu utwardzonego o nawierzchni poliuretanowej 142,33 m2 
- ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm o powierzchni 22,61 m2 

Szczegóły przyjętych rozwiązań zostały przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.  
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5. Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m2] 

Plac zabaw dla dzieci 2,5-4 lat 161,77 m2 

Plac zabaw dla dzieci 5-6 lat 297,00 m2 

Plac utwardzony poliuretanowy 142,33 m2 

Tereny utwardzone z kostki betonowej 22,61 m2 

Tereny zielone  2 500,00 m2 

 
6. Klasyfikacja pod względem ochrony zabytków 

Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora 
zabytków.  
 
7. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego. 
 
8. Przewidywane zagrożenie dla środowiska 

Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko, oraz nie będzie powodował zagrożenia 
dla higieny i zdrowia użytkowników. 
 
9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obiekty będą oddziaływać w granicach działek nr 497/1, 497/2 na których będą zlokalizowane. 
Wybudowanie obiektów nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania terenu, na którym zostaną 
wykonane. Nie zwiększy zanieczyszczenia powietrza, emisji hałasu, zapachów, dopływu światła 
dziennego jak również nie spowoduje ograniczeń w sposobie użytkowania lub zagospodarowania 
działek sąsiednich. Wszystkie związane z obiektem urządzenia zabawowe nie będą oddziaływać na 
sąsiednie posesje oraz powodować wprowadzenia na nich żadnych ograniczeń.   

 
 
 
 
 
 
mgr inż. Karolina Wyrwas - Zaborna  
Upr. Bud. Nr MAZ/0468/POOK/11 
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Zagospodarowanie terenu – rys. nr BW_ 01 
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VI. Projekt budowlano-wykonawczy  

Część opisowa 

1. Roboty przygotowawcze 

W ramach przedsięwzięcia planowane są roboty przygotowawcze w zakresie wycinki istniejących 
drzew oraz przesadzenia jednego drzewa iglastego.  Drzewa kolidują z planowaną inwestycją a ponad 
to część z nich jest w złym stanie fitosanitarnym. Zaleca się również ich wycinkę w ramach 
uporządkowania zieleni na działce oraz poprawy walorów estetycznych całego terenu przedszkolnego 
stanowiącego jedną całość użytkową. W związku z koniecznością wycinki części drzew należy wykonać 
nasadzenia zastępcze. Szczegóły dot. drzew przewidzianych do wycinki oraz nasadzeń zastępczych wg 
osobnego projektu zieleni opracowanego przez Użytkownika w ramach gospodarki zielenią i uzyskania 
pozwolenia na wycinkę drzew. 

Drzewa przeznaczone do wycinki oraz do przesadzenia oznaczono w części graficznej opracowania.  
 
2. Warunki gruntowe na terenie objętym opracowaniem 

Warunki gruntowe określono na podstawie udostępnionej przez Inwestora opinii hydrotechnicznej 
wraz z wierceniami wykonanymi w marcu 2015 roku na terenie objętym opracowaniem.  

Na podstawie udostępnionych kart wierceń stwierdzono na całym terenie nasyp niekontrolowany 
stanowiący grunt niebudowlany zalegający do głębokości 1,1 m. Głębiej stwierdzono występowanie 
gruntów gliniastych stanowiących podstawowy budulec podłoża zalegający na głębokości poniżej 
poziomu przemarzania gruntu. Zwierciadło wody gruntowej zostało nawiercone na głębokości 2,3 m 
i głębiej. 

W związku z powyższym w miejscach występowania nasypu niebudowlanego zaprojektowano 
wymianę gruntu na głębokość do 1,0m w zależności od głębokości zalegania nasypu niebudowlanego 
ewentualnie gruntu słabonośnego. 
 
3. Rozwiązania techniczne poszczególnych obiektów 

3.1. Plac zabaw dla dzieci w przedziale wiekowym 2,5 – 4 lat 

Zaprojektowano plac zabaw o nieregularnych kształtach zgodnie z częścią graficzną opracowania. 
Powierzchnia placu zabaw 161,77 m2. Na całej powierzchni placu zabaw należy wykonać bezpieczną 
nawierzchnię poliuretanową. Kolorystyka nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej zgodnie z częścią 
graficzną opracowania. 

Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową bezpieczną przepuszczalną dla wody na podbudowie z 
kruszyw. Konstrukcja podbudowy placu zabaw zgodnie z częścią graficzną. Koryto należy wykonać 
zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR. Wymagana wartość zagęszczenia gruntu rodzimego 
Id=0,98.  

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy, niedopuszczalne jest zastosowanie nawierzchni 
prefabrykowanej. Nawierzchnia bezpieczna składa się z warstwy zasadniczej nośnej wykonanej 
z granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego (grubość warstwy od min. 20 mm) oraz warstwy 
wierzchniej użytkowej składającej się z granulatu EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego. Grubość 
wierzchniej użytkowej warstwy min. 10mm. Grubość poszczególnych warstw nawierzchni należy 
przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta systemu nawierzchni w zależności od określonej 
w badaniach nawierzchni wysokości swobodnego upadku. W zależności od określonej przez 
producenta urządzenia zabawowego wysokości krytycznej upadku należy przyjąć właściwą grubość 
nawierzchni bezpiecznej w całej strefie bezpieczeństwa urządzenia rekreacyjno – zabawowego 
określonej przez producenta urządzenia.  
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Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna musi bezwzględnie spełniać wymagania  
normy PN EN 1177:2009 w zakresie określenia wysokości krytycznej upadku HIC. 

Nie dopuszcza się dla poszczególnych warstw poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej stosowania 
lepiszcza poliuretanowego różnych producentów. Przez nawierzchnię (warstwa z granulatu SBR oraz 
EPDM) należy rozumieć system wg wytycznych danego producenta nawierzchni. 

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty techniczne nawierzchni określające wysokość 
swobodnego upadku HIC dla poszczególnych grubości nawierzchni oraz badania poszczególnych 
nawierzchni na zgodność z normą PN EN 1177:2009. 

Plac zabaw należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
8x30x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. Obrzeża powinny znajdować się poza 
strefami swobodnego upadku oraz muszą bezwzględnie zostać pokryte warstwą nawierzchni 
z granulatu EPDM o grubości min. 10mm. Na powierzchni placu zabaw należy wyprofilować spadek 
o wartości ok. 1% zgodnie z częścią rysunkową. 

Plac zabaw należy wyposażyć w urządzenia rekreacyjno - zabawowe zgodnie z opisem jak poniżej. 
Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z opracowaniem graficznym. Należy zachować kolorystykę urządzeń 
zgodnie ze zdjęciami, rysunkami bądź wizualizacjami urządzeń zawartych w niniejszej dokumentacji. 

Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami serii 
PN EN 1176. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć 
poszczególnych urządzeń rekreacyjno - zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.  

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub 
zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref 
bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do 
podłoża. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.  
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia  
rekreacyjno - zabawowe niż wskazano w dokumentacji technicznej.  

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie 
poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno - zabawowych oraz łańcuchy huśtawek powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi 
zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentów betonowych 
prefabrykowanych bądź wykonanych na budowie. Kotwienie urządzeń zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją montażu. 

Konik – wszystkie formatki urządzenia wraz z siedziskiem wykonane z polietylenu 
wysokociśnieniowego o gr. min. 15mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne 
w dotyku. Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy 
złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Sprężyna z pręta Ø20mm (stal 50CRV4). 
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Wymiary 
urządzenia w planie 28x115cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Wymiary strefy 
bezpieczeństwa 415x328cm. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 12,5m2. Urządzenie zakotwić 
w podłożu w fundamencie prefabrykowanym o wymiarach min. 45x45x40cm zgodnie  
z rysunkiem poniżej. Wymaga się aby prefabrykowany fundament betonowy był wykonany  
z betonu klasy min. C16/20 a przed dostawą na budowę oraz przed wbudowaniem został poddany 
zabiegom pielęgnacyjnym oraz wysezonowany do osiągnięcia wytrzymałości dla odpowiedniej klasy 
betonu. 
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Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
Żyrafa – wszystkie formatki urządzenia wraz z siedziskiem wykonane z polietylenu 
wysokociśnieniowego o gr. min. 15mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w 
dotyku. Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy złączne 
ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez lakierowanie proszkowe. Sprężyna z pręta Ø20mm (stal 50CRV4). Wymiary urządzenia 
w planie 28x113cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Wymiary strefy bezpieczeństwa 
413x328cm. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 12,5m2. Urządzenie zakotwić w podłożu 
w fundamencie prefabrykowanym o wymiarach min. 45x45x40cm zgodnie z rysunkiem poniżej. 
Wymaga się, aby prefabrykowany fundament betonowy był wykonany z betonu klasy min. C16/20, 
a przed dostawą na budowę oraz przed wbudowaniem został poddany zabiegom pielęgnacyjnym oraz 
wysezonowany do osiągnięcia wytrzymałości dla odpowiedniej klasy betonu. 

 

    
Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
Koniczynka – formatki urządzenia wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego o gr. min. 15mm. 
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Wszystkie łączniki odporne na 
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Uchwyt górny wykonany z rury stalowej o średnicy 
18mm. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Wszystkie elementy stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Sprężyna z pręta Ø20mm (stal 
50CRV4). Wymiary urządzenia w planie 100x100cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. 
Wymiary strefy bezpieczeństwa 360x360cm. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 12m2. 
Urządzenie zakotwić w podłożu w fundamencie prefabrykowanym o wymiarach min. 45x45x40cm 
zgodnie z rysunkiem poniżej. Wymaga się aby prefabrykowany fundament betonowy był wykonany 
z betonu klasy min. C16/20 a przed dostawą na budowę oraz przed wbudowaniem został poddany 
zabiegom pielęgnacyjnym oraz wysezonowany do osiągnięcia wytrzymałości dla odpowiedniej klasy 
betonu. 
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Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
Piaskownica – z drewnianych krawędziaków impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo środkiem 
z atestem higienicznym. Górna powierzchni piaskownicy z polietylenu wysokociśnieniowego o gr. min. 
15cm. Na narożach piaskownicy ławeczki 4 sztuki w kształcie główki misia z wyżłobionymi rysami (oczy, 
nos i usta misia). Piaskownicę należy wyposażyć w zadaszenie, które służyło będzie jednocześnie jako 
jej przykrycie i zabezpieczenie piasku przed zabrudzeniem lub zanieczyszczeniem przez zwierzęta. 
Konstrukcja zadaszenia składa się z kolorowej plandeki oraz czterech słupów mocowanych do 
piaskownicy w jej narożach bezpośrednio pod poziomem terenu. Słupy wykonane z rur okrągłych 
zabezpieczonych od góry przed wnikaniem wody opadowej plastikowymi kapturkami. Wszystkie 
elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez malowanie proszkowe. Przykrycie stanowi 
plandeka. Do słupów mocowana za pomocą gum umożliwiających regulowanie wysokości przykrycia. 
Wymiary urządzenia w planie 300x300cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Należy zachować 
odległość 1,5m od innych urządzeń. 
 

 
Zdjęcie urządzenia.     Wizualizacja urządzenia.  

 

  
   Widok urządzenia z boku. 

 
Zjeżdżalnia słoń - formatki urządzenia wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego  
o gr. min. 15mm. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne 
i promieniowanie UV. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Elementy 
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stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Wymiary urządzenia w planie 
65x276cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Wymiary strefy bezpieczeństwa 355x626cm. 
Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 18,5m2. Urządzenie zakotwić w podłożu przy pomocy 
metalowych kotew w betonowych fundamentach prefabrykowanych bądź wykonywanych na placu 
budowy. Klasa betonu użytego do fundamentów min. C16/20. Pod każdą kotwą należy wykonać 
osobny fundament o minimalnych wymiarach 50x50x40cm. Schemat montażu stalowej kotwy 
urządzenia do fundamentu betonowego przedstawiono na rys. nr BW_08. 
 

            
Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
 
Huśtawka ważka na sprężynie – wszystkie formatki urządzenia wraz z siedziskami wykonane 
z polietylenu wysokociśnieniowego o gr. min. 15mm. Sprężyna z pręta Ø20mm (stal 50CRV4). Belka 
o przekroju kwadratowym z drewna klejonego warstwowo. Belka zabezpieczona przez malowanie 
preparatem na bazie naturalnych olejów. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne 
w dotyku. Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy 
złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez lakierowanie proszkowe. Dla bezpieczeństwa zamontowane na końcach belki gumowe 
odbojniki amortyzujące. Wymiary urządzenia w planie 28x152cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak 
poniżej. Wymiary strefy bezpieczeństwa 230x355cm. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa 
ok. 7,2m2. Urządzenie zakotwić w podłożu w fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 
min. 45x45x40cm zgodnie z rysunkiem poniżej. Wymaga się aby prefabrykowany fundament 
betonowy był wykonany z betonu klasy min. C16/20 a przed dostawą na budowę oraz przed 
wbudowaniem został poddany zabiegom pielęgnacyjnym oraz wysezonowany do osiągnięcia 
wytrzymałości dla odpowiedniej klasy betonu. 
 

 
Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 
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Domek – słupy nośne o przekroju kwadratowym z drewna klejonego warstwowo zabezpieczone 
środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, osadzone nad powierzchnią gruntu za pomocą 
stalowych kotew. Wypełnienie zabezpieczeń, poszycie dachu oraz innych modułów z formatek 
wykonanych z polietylenu wysokociśnieniowego o gr. min. 15mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, 
oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne 
i promieniowanie UV. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Elementy 
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Wymiary urządzenia w planie 
286x166cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Wymiary strefy bezpieczeństwa 466x586cm. 
Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 25,4m2. Urządzenie zakotwić w podłożu przy pomocy 
metalowych kotew w betonowych fundamentach prefabrykowanych bądź wykonywanych na placu 
budowy. Klasa betonu użytego do fundamentów min. C16/20. Pod każdą kotwą należy wykonać 
osobny fundament o minimalnych wymiarach 50x50x40cm. Schemat montażu stalowej kotwy 
urządzenia do fundamentu betonowego przedstawiono na rys. nr BW_08. 
 

   
Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
3.2. Plac zabaw dla dzieci w przedziale wiekowym 5 -6 lat  

Zaprojektowano plac zabaw o nieregularnych kształtach zgodnie z częścią graficzną opracowania. 
Powierzchnia placu zabaw 297,00 m2. Na całej powierzchni placu zabaw należy wykonać bezpieczną 
nawierzchnię poliuretanową. Kolorystyka nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej zgodnie z częścią 
graficzną opracowania. 

Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową bezpieczną przepuszczalną dla wody na podbudowie 
z kruszyw. Konstrukcja podbudowy placu zabaw zgodnie z częścią graficzną. Koryto należy wykonać 
zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR. Wymagana wartość zagęszczenia gruntu rodzimego 
Id=0,98.  

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy, niedopuszczalne jest zastosowanie nawierzchni 
prefabrykowanej. Nawierzchnia bezpieczna składa się z warstwy zasadniczej nośnej wykonanej 
z granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego (grubość warstwy od min. 20 mm) oraz warstwy 
wierzchniej użytkowej składającej się z granulatu EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego. Grubość 
wierzchniej użytkowej warstwy min. 10mm. Grubość poszczególnych warstw nawierzchni należy 
przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta systemu nawierzchni w zależności od określonej 
w badaniach nawierzchni wysokości swobodnego upadku. W zależności od określonej przez 
producenta urządzenia zabawowego wysokości krytycznej upadku należy przyjąć właściwą grubość 
nawierzchni bezpiecznej w całej strefie bezpieczeństwa urządzenia rekreacyjno – zabawowego 
określonej przez producenta urządzenia.  

Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna musi bezwzględnie spełniać wymagania  
normy PN EN 1177:2009 w zakresie określenia wysokości krytycznej upadku HIC. 
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Nie dopuszcza się dla poszczególnych warstw poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej stosowania 
lepiszcza poliuretanowego różnych producentów. Przez nawierzchnię (warstwa z granulatu SBR oraz 
EPDM) należy rozumieć system wg wytycznych danego producenta nawierzchni. 

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty techniczne nawierzchni określające wysokość 
swobodnego upadku HIC dla poszczególnych grubości nawierzchni oraz badania poszczególnych 
nawierzchni na zgodność z normą PN EN 1177:2009.  

Plac zabaw należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
8x30x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. Obrzeża powinny znajdować się poza 
strefami swobodnego upadku oraz muszą bezwzględnie zostać pokryte warstwą nawierzchni 
z granulatu EPDM o grubości min. 10mm. Na powierzchni placu zabaw należy wyprofilować spadek 
o wartości ok. 1% zgodnie z częścią rysunkową. 

Plac zabaw należy wyposażyć w urządzenia rekreacyjno - zabawowe zgodnie z opisem jak poniżej. 
Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z opracowaniem graficznym. Należy zachować kolorystykę urządzeń 
zgodnie ze zdjęciami, rysunkami bądź wizualizacjami urządzeń zawartych w niniejszej dokumentacji. 

Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami serii 
PN EN 1176. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć 
poszczególnych urządzeń rekreacyjno - zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.  

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub 
zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref 
bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do 
podłoża. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.  
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia  
rekreacyjno - zabawowe niż wskazano w dokumentacji technicznej.  

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie 
poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno - zabawowych oraz łańcuchy huśtawek powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi 
zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentów betonowych 
prefabrykowanych bądź wykonanych na budowie. Kotwienie urządzeń zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz instrukcją montażu. 
 
Skuter – wszystkie formatki urządzenia wraz z siedziskiem wykonane z polietylenu 
wysokociśnieniowego o gr. min. 15mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne 
w dotyku. Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy 
złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez lakierowanie proszkowe. Sprężyna z pręta Ø20mm (stal 50CRV4). Wymiary urządzenia 
w planie 28x96cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Wymiary strefy bezpieczeństwa 
290x355cm. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 9,5m2. Urządzenie zakotwić w podłożu 
w fundamencie prefabrykowanym o wymiarach min. 45x45x40cm zgodnie z rysunkiem poniżej. 
Wymaga się, aby prefabrykowany fundament betonowy był wykonany z betonu klasy min. C16/20, 
a przed dostawą na budowę oraz przed wbudowaniem został poddany zabiegom pielęgnacyjnym oraz 
wysezonowany do osiągnięcia wytrzymałości dla odpowiedniej klasy betonu. 
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Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
Sprężynowiec samolot – formatki urządzenia wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego  
o gr. min. 15mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Wszystkie 
łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy złączne ocynkowane 
osłonięte plastikowymi korkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
lakierowanie proszkowe. Sprężyny z pręta Ø20mm (stal 50CRV4). Wymiary urządzenia w planie 
103x145cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Strefa bezpieczeństwa stanowi okrąg Ø445cm. 
Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 15,5m2. Urządzenie zakotwić w podłożu w fundamencie 
prefabrykowanym o wymiarach min. 45x45x40cm zgodnie z rysunkiem poniżej. Wymaga się, aby 
prefabrykowany fundament betonowy był wykonany z betonu klasy min. C16/20,  
a przed dostawą na budowę oraz przed wbudowaniem został poddany zabiegom pielęgnacyjnym oraz 
wysezonowany do osiągnięcia wytrzymałości dla odpowiedniej klasy betonu. 
 

  
Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
Lokomotywa – słupy nośne z rury stalowej o przekroju kwadratowym 90x90mm. Podesty metalowe. 
Formatki urządzenia wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego o gr. min. 15mm. Wszystkie 
krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Wszystkie łączniki odporne na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. 
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Wymiary 
urządzenia w planie 116x233cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Wymiary strefy 
bezpieczeństwa 467x593cm. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 24,2m2. Urządzenie zakotwić 
w podłożu przy pomocy metalowych kotew w betonowych fundamentach prefabrykowanych bądź 
wykonywanych na placu budowy. Klasa betonu użytego do fundamentów min. C16/20. Pod każdą 
kotwą należy wykonać osobny fundament o minimalnych wymiarach 50x50x40cm. Schemat montażu 
stalowej kotwy urządzenia do fundamentu betonowego przedstawiono na rys. nr BW_08. 
 

mailto:biuro@primoprojekt.pl


PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PLACU ZABAW  
NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15 PRZY UL. PIASTA KOŁODZIEJA 4 W PŁOCKU 

 

 

 

  

 

PRIMO PROJEKT, Ul. Grunwaldzka 44E, 05-270 Marki 
biuro@primoprojekt.pl 

24 
 

   

Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
Wagonik - słupy nośne z rury stalowej o przekroju kwadratowym 90x90mm. Podesty metalowe. 
Formatki urządzenia wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego o gr. min. 15mm. Wszystkie 
krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Wszystkie łączniki odporne na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. 
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Wymiary 
urządzenia w planie 107x129cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Wymiary strefy 
bezpieczeństwa 467x489cm. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 20,0m2. Urządzenie zakotwić 
w podłożu przy pomocy metalowych kotew w betonowych fundamentach prefabrykowanych bądź 
wykonywanych na placu budowy. Klasa betonu użytego do fundamentów min. C16/20. Pod każdą 
kotwą należy wykonać osobny fundament o minimalnych wymiarach 50x50x40cm. Schemat montażu 
stalowej kotwy urządzenia do fundamentu betonowego przedstawiono na rys. nr BW_08. 
 

   
Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
Ważka na podstawie metalowej – belka pozioma wykonana z drewna sosnowego rdzeniowego, 
impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo lub z drewna sosnowego, klejonego warstwowo 
obtoczonego cylindrycznie do średnicy Ø14cm, ryflowana wzdłużnie w celu zmniejszenia naprężeń 
powodujących pęknięcia wzdłużne. Belka zabezpieczona środkami na bazie naturalnych olejów  
i wosków Dla bezpieczeństwa zamontowane na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące. 
Mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy. Wszystkie formatki urządzenia wraz z siedziskami 
wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego o gr. min. 15mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, 
oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne 
i promieniowanie UV. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Elementy 
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Podstawa huśtawki 
wykonana z giętych pospawanych rur, spoiny i krawędzie załagodzone. Wymiary urządzenia w planie 
54x300cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Wymiary strefy bezpieczeństwa 250x500cm. 
Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 12,0m2. Urządzenie zakotwić w podłożu przy pomocy 
metalowych kotew w betonowych fundamentach prefabrykowanych bądź wykonywanych na placu 
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budowy. Klasa betonu użytego do fundamentów min. C16/20. Pod każdą kotwą należy wykonać 
osobny fundament o minimalnych wymiarach 50x50x40cm. Schemat montażu stalowej kotwy 
urządzenia do fundamentu betonowego przedstawiono na rys. nr BW_08. 
 

 
 

Wizualizacja urządzenia. 

 
 

 
Widok urządzenia z boku. 

 
Karuzela krzyżowa – konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej Ø89,9mm. Część obrotowa 
umieszczona na trzech łożyskach. Oparcia siedzisk wykonane z rury stalowej okrągłej Ø26,9mm. 
Siedziska gumowe z atestem. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie 
proszkowe. Wymiary urządzenia w planie 182x182cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. 
Strefa bezpieczeństwa stanowi okrąg Ø582cm. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 27,0m2. 
 
 

  
Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
 
 
 
 

Huśtawka bocianie gniazdo – słupy nośne i belka huśtawki z rury stalowej okrągłej Ø60,3mm. 
Zewnętrzny pierścień siedziska stalowy owinięty liną polipropylenową z rdzeniem stalowym. 
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Wypełnienie siedziska z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym. Wszystkie łączniki odporne na 
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi 
korkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Łańcuchy 
zawiesi siedzisk i elementy złączne ocynkowane. Wymiary urządzenia w planie 157x371cm, wysokość 
zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Wymiary strefy bezpieczeństwa 371x630cm. Pole powierzchni strefy 
bezpieczeństwa ok. 23,4m2. Urządzenie zakotwić w podłożu przy pomocy metalowych kotew 
w betonowych fundamentach prefabrykowanych bądź wykonywanych na placu budowy. Klasa betonu 
użytego do fundamentów min. C16/20. Pod każdą kotwą należy wykonać osobny fundament 
o minimalnych wymiarach 50x50x40cm. Schemat montażu stalowej kotwy urządzenia do fundamentu 
betonowego przedstawiono na rys. nr BW_08. 
 
 

  
Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 

Huśtawka podwójna - słupy nośne i belka huśtawki z rury stalowej okrągłej Ø60,3mm. Siedziska 
huśtawki wykonane gumy EPDM na konstrukcji aluminiowej. Wszystkie łączniki odporne na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. 
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Łańcuchy zawiesi 
siedzisk i elementy złączne ocynkowane. Wymiary urządzenia w planie 155x360cm, wysokość zgodnie 
z rysunkiem jak poniżej. Wymiary strefy bezpieczeństwa 460x760cm. Pole powierzchni strefy 
bezpieczeństwa ok. 35,0m2. Urządzenie zakotwić w podłożu przy pomocy metalowych kotew 
w betonowych fundamentach prefabrykowanych bądź wykonywanych na placu budowy. Klasa betonu 
użytego do fundamentów min. C16/20. Pod każdą kotwą należy wykonać osobny fundament 
o minimalnych wymiarach 50x50x40cm. Schemat montażu stalowej kotwy urządzenia do fundamentu 
betonowego przedstawiono na rys. nr BW_08. 
 
 

   
Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
Tablica do rysowania, kółko i krzyżyk – tablica do rysowania wykonana ze sklejki o min. gr. 15mm. 
Belki z drewna sosnowego Ø120mm, z góry zabezpieczone plastikowymi korkami. Elementy złączne 
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ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez lakierowanie proszkowe. Wymiary urządzenia w planie 101x102cm, wysokość zgodnie 
z rysunkiem jak poniżej. Wymiary strefy bezpieczeństwa 402x404cm. Pole powierzchni strefy 
bezpieczeństwa ok. 13,0m2. Urządzenie zakotwić w podłożu przy pomocy metalowych kotew 
w betonowych fundamentach prefabrykowanych bądź wykonywanych na placu budowy. Klasa betonu 
użytego do fundamentów min. C16/20. Pod każdą kotwą należy wykonać osobny fundament 
o minimalnych wymiarach 50x50x40cm. Schemat montażu stalowej kotwy urządzenia do fundamentu 
betonowego przedstawiono na rys. nr BW_08. 
 
 

    
Wizualizacja urządzenia.    Widok urządzenia z boku. 

 
Statek – słupy nośne o przekroju okrągłym Ø120mm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 
100mm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, 
kwasoodpornej. Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV. 
Wszystkie łączniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy 
drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą. Podesty z powierzchnią antypoślizgową. Formatki 
urządzenia wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego o gr. min. 15mm z nafrezowanymi 
aplikacjami. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Wszystkie łączniki 
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy złączne ocynkowane osłonięte 
plastikowymi korkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie 
proszkowe. Wymiary urządzenia w planie 391x877cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. 
Wymiary strefy bezpieczeństwa 741x1177cm. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 55,0m2. 
Urządzenie zakotwić w podłożu przy pomocy metalowych kotew w betonowych fundamentach 
prefabrykowanych bądź wykonywanych na placu budowy. Klasa betonu użytego do fundamentów 
min. C16/20. Pod każdą kotwą należy wykonać osobny fundament o minimalnych wymiarach 
50x50x40cm. Schemat montażu stalowej kotwy urządzenia do fundamentu betonowego 
przedstawiono na rys. nr BW_08. 
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Wizualizacja urządzenia. 

 
 

 
   Widok urządzenia z boku. 

 
Plac zabaw należy wyposażyć w tablicę informacyjną na stałe osadzoną w gruncie. Formę tablicy oraz 
treść informacji do umieszczenia na niej należy uwzględnić z Użytkownikiem na etapie realizacji 
inwestycji. 
 
3.3. Plac utwardzony o nawierzchni poliuretanowej 

Zaprojektowano w północnej części terenu przedszkolnego plac utwardzony o nawierzchni 
poliuretanowej o nieregularnych kształtach zgodnie z częścią graficzną opracowania. Plac będzie służył 
jako miejsce organizacji zbiórek dzieci.  

Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową typu EPDM przepuszczalną dla wody na podbudowie 
z kruszywa kamiennego oraz warstwie stabilizującej ET. Konstrukcja podbudowy placu zabaw zgodnie 
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z częścią graficzną. Koryto należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR. Wymagana 
wartość zagęszczenia gruntu rodzimego Id=0,98.  

Plac należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm 
układanych na ławie z betonu C12/15. Na powierzchni placu należy wyprofilować spadek o wartości 
ok. 1% zgodnie z częścią rysunkową. 

Na przygotowanej zgodnie z warunkami STWiOR podbudowie należy zamontować nawierzchnię 
poliuretanową typu EPDM. 

Bezpośrednio na podbudowie z kruszywa, pod właściwą nawierzchnię należy wykonać warstwę 
stabilizującą ET, która jest mieszaniną drobnego żwiru, granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza 
poliuretanowego. Warstwa ET powinna mieć minimalną grubość ok. 35mm.  

Właściwa nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Dolna warstwa o grubości 8mm układana na 
warstwie stabilizującej ET jest mieszaniną granulatu gumowego SBR frakcji 1-4mm oraz lepiszcza 
poliuretanowego. Górna wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulatu EPDM frakcji 1-3mm oraz 
lepiszcza poliuretanowego. Grubość wierzchniej warstwy 8mm. Wierzchnią warstwę nawierzchni 
z granulatu EPDM o gr. ok. 8mm należy również ułożyć na obrzeżach betonowych okalających plac. 

Nawierzchnia poliuretanowa powinna spełniać wymagania normy PN EN 14877:2014-02. 
Na potwierdzenie spełniania przez nawierzchnię wymagań powyższej normy Wykonawca wraz z ofertą 
jest zobowiązany złożyć: 
1. Kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez producenta ze wskazaniem wartości parametrów 
technicznych, 
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzające parametry 
wymagane przez normę i wskazane w karcie technicznej,  
3. Atest Higieniczny PZH lub równoważny, 

Kolorystyka placu zgodnie z częścią rysunkową.  

Plac należy wyposażyć w ławki dla dzieci oraz stolik zgodnie z opisem jak poniżej. Rozmieszczenie ławek 
oraz stolika zgodnie z opracowaniem graficznym. Należy zachować kolorystykę ławek oraz stolika 
zgodnie ze zdjęciami, rysunkami bądź wizualizacjami urządzeń zawartych w niniejszej dokumentacji. 

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub 
zdjęcia oferowanych ławek oraz stolika, w których powinny znajdować się ich wymiary, kolorystyka, 
rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża. Dopuszcza się rozbieżność 
wymiarów ławek i stolika w tolerancji +/- 2%.  
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na ławki oraz stolik niż wskazano 
w dokumentacji technicznej.  

Ławki i stolik powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników 
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie 
poszczególne elementy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej bądź ocynkowane, wystające 
końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Ławki oraz stolik kotwione 
w podłożu przy pomocy fundamentów betonowych prefabrykowanych bądź wykonanych na budowie. 
Kotwienie zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcją montażu. 
 
Ławki dziecięce lokomotywa i wagonik – formatki wykonane z wodoodpornej sklejki grubości  
min. 25mm. Wszystkie formatki malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną 
warstwę z powłokami UV. Elementy wykonane z rurek stalowych grubościennych Ø30mm malowane 
proszkowo. Ławki osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych 
w gruncie. Wymiary ławki lokomotywa w planie 62x124cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. 
Wymiary ławki wagonik w planie 62x110cm, wysokość zgodnie z rysunkiem jak poniżej. Urządzenie 
zakotwić w podłożu przy pomocy metalowych kotew w betonowych fundamentach prefabrykowanych 
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bądź wykonywanych na placu budowy. Klasa betonu użytego do fundamentów min. C16/20. Pod każdą 
kotwą należy wykonać osobny fundament o minimalnych wymiarach 50x50x40cm. Schemat montażu 
stalowej kotwy urządzenia do fundamentu betonowego przedstawiono na rys. nr BW_08. 
 

  
    Wizualizacja ławki lokomotywa.     Widok ławki lokomotywa z boku. 
 

  
   Wizualizacja ławki wagonik.        Widok ławki wagonik z boku. 

 
Stolik – wykonany z wodoodpornej sklejki grubości min. 25mm. Wszystkie elementy ze sklejki 
malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłokami UV. Elementy 
wykonane z rurek stalowych grubościennych Ø30mm malowane proszkowo. Stolik osadzony 
w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Wymiary stolika: 
długość 500mm, szerokość 500mm, wysokość 375mm. Urządzenie zakotwić w podłożu przy pomocy 
metalowych kotew w betonowych fundamentach prefabrykowanych bądź wykonywanych na placu 
budowy. Klasa betonu użytego do fundamentów min. C16/20. Pod każdą kotwą należy wykonać 
osobny fundament o minimalnych wymiarach 50x50x40cm. Schemat montażu stalowej kotwy 
urządzenia do fundamentu betonowego przedstawiono na rys. nr BW_08.  
 

 
Wizualizacja stolika. 
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3.4. Tereny utwardzone z kostki betonowej 

Zaprojektowano dojścia do placów zabaw z kostki betonowej o gr. 6cm. Lokalizacja dojść zgodnie 
z częścią graficzną opracowania.   

Konstrukcja podbudowy pod kostkę zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kostka betonowa  
typ Holland w kolorze grafitowym.  

Koryto pod nawierzchnie z kostki należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR. 
Wymagana wartość zagęszczenia gruntu rodzimego Id=0,98. Tereny utwardzone należy oddzielić od 
sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie 
z betonu C12/15 z oporem. 
 
3.5. Tereny zielone  

Po oczyszczeniu terenu po prowadzonych pracach należy uzupełnić warstwę ziemi urodzajnej oraz 
wykonać trawniki z siewu. Trawniki należy wykonać wokół projektowanych placów zabaw, placu 
utwardzonego oraz dojść z kostki betonowej obwodowo w odległości ok. 1,5m używając do tego 
uniwersalnej mieszanki traw. 

Po wysianiu trawnika należy poddawać go zabiegom pielęgnacyjnym. W pierwszym okresie po 
wysianiu należy zapewnić mu dość dużą wilgotność dlatego należy go często podlewać strumieniem 
rozproszonym. Należy unikać strumienia ciągłego aby woda nie wypłukała nasion i nie naruszyła 
struktury gleby. Pierwsze oznaki wegetacji powinny się pojawić po 2-3 tygodniach. Pierwsze koszenie 
należy przeprowadzić gdy trawa osiągnie wysokość 10cm. Należy ją przyciąć do wysokości 5-6cm. 
Kolejne koszenia należy przeprowadzać regularnie gdy trawa podrośnie o 1/3 długości. 

Po drugim koszeniu należy rozpylić selektywny środek chwastobójczy przeznaczony do młodych 
trawników. Po 4-5 koszeniach należy rozpylić środek do zwalczania chwastów dwuliściennych. 
Wiosną kosimy trawnik raz w tygodniu, latem średnio co 15 dni, na jesieni – do końca września – raz 
wtygodniu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na początku listopada. Powinno być ono nieco dłuższe 
(zostawiamy źdźbła o wysokości 5-6 cm), tak aby trawa mogła zmagazynować energię na zimę. 

Nie należy kosić mokrego trawnika, po przycinaniu należy zebrać wszystkie pozostałości. Zapobiegnie 
to tworzeniu się próchnicy i rozrostowi mchu. 

 
 
 
 
 

  mgr inż. Karolina Wyrwas - Zaborna  
Upr. Bud. Nr MAZ/0468/POOK/11 
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Część rysunkowa 
1. Szczegóły placów zabaw i placu utwardzonego – rys. nr BW_02 
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2. Lokalizacja urządzeń na placach zabaw i placu utwardzonym – rys. nr BW_03 
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3. Place zbaw i plac utwardzony – wymiarowanie – rys. nr BW_04 
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4. Przekroje przez nawierzchnie A - A, B - B – rys. nr BW_05 
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5. Przekroje przez nawierzchnie C - C – rys. nr BW_06 
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6. Lokalizacja kolidujących drzew  – rys. nr BW_07 
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7. Schemat montażu stalowej kotwy urządzeń do fundamentu betonowego – rys. nr BW_08 
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