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CZĘŚĆ 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot projektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wodnego placu zabaw na terenie 

Parku Północnego w Płocku na działkach ewidencyjnych nr 2906/149, 2906/152, 2906/153, 

2906/182 z obrębu 1 Podolszyce-Borowiczki w Płocku.  

Projekt obejmuje budowę wodnego placu zabaw wraz z niezbędnymi dojściami i 

nawierzchniami wokół placu, budowę podziemnej komory technologicznej, przebieralni 

terenowych, małej architektury, drewnianej pergoli oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych i 

zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i technologicznych w 

zakresie niezbędnym do obsługi wodnego placu zabaw.  

Wodny plac zabaw zostanie zlokalizowany w centralnej części Park Północnego. 

Wodny plac zabaw jest obiektem sezonowym, przeznaczonym do czasowego użytkowania, 

funkcjonującym w okresie letnim. Zaplecze socjalne dla obsługi technicznej oraz sanitarne 

dla Użytkowników placu zlokalizowane będzie w istniejących budynkach znajdujących się na 

terenie parku w odległości ok. 100m od placu i należących do Inwestora.  

 
1.2 Inwestor  

GMINA – MIASTO PŁOCK 

STARY RYNEK 1 

09-400 PŁOCK 

 

1.3 Jednostka projektowa 

ARDEMA SP. Z O.O. SP.K. 

UL. F. BIELIŃSKIEGO 2 

05-530 CZERSK 

 

2. LOKALIZACJA I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
2.1. Lokalizacja 
Działki ewidencyjne nr 2906/149, 2906/152, 2906/153, 2906/182 z obrębu 1 Podolszyce-

Borowiczki znajdują się we wschodniej części Płocka. Teren objęty opracowaniem obejmuje 

centralną część Parku Północnego oraz fragmenty teren działek sąsiadujących z Parkiem po 

stronie wschodniej i zachodniej. We wschodniej części terenu, w sąsiedztwie projektowanego 

wodnego placu znajduje istniejący plac zabaw, w części północno-zachodniej budynek w 

którym zlokalizowane jest zaplecze sanitarne i socjalne. Teren parku sąsiaduje od wschodu z 

Zespołem Szkół nr 5 i Parafią Rzymskokatolicką św. Krzyża, od północy ze Szkołą 
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Podstawową nr 23 i terenami rekreacyjno-sportowymi a od wschodu i południa z zabudową 

usługową i mieszkaniową. 

 

2.2. Stan istniejący  

2.2.1. Istniejące  zagospodarowanie terenu 

Obszar Parku Północnego jest terenem rekreacyjnym. Na terenie Parku znajduje się plac 

zabaw, niewielki skatepark oraz budynek sanitarno-socjalny pełniący również rolę stróżówki. W 

centralnej części terenu znajduje się kwartał parkowy stanowiący plażę trawiastą, otoczony 

zielenią wysoką. Kwartał ten, poza rosnącą zielenią wysoką i krzewami jest 

niezagospodarowany. Otoczony jest układem ciągów pieszych i pieszo-jezdnych stanowiących 

komunikację wewnątrz parku.  

2.2.2. Istniejąca  infrastruktura techniczna 

Istniejąca kanalizacja sanitarna 

Na terenie parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej KS200 

(odprowadzająca ścieki z budynku sanitarno-socjalnego) oraz KS250 zlokalizowana w 

przedłużeniu pasa drogowego ul. Kutrzeby przy Zespole Szkół nr 5 

Istniejąca kanalizacja deszczowa 

Na terenie parku nie ma kanalizacji deszczowej. 

Istniejąca sieć wodociągowa 

Na terenie parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie istnieje sieć wodociągowa W160 (na 

działce 2906/182 sąsiadującej z parkiem) oraz druga tej samej średnicy we wschodniej 

części parku. 

Istniejąca instalacja melioracyjna 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowany jest szereg równoległych przewodów 

melioracyjnych "m", które zbiorczo odprowadzają nadmiar wód opadowych oraz ewentualnie 

gruntowych poprzez kolektor m80 i m100. 

Istniejąca instalacja elektryczna 

Na terenie Parku Północnego istnieje instalacja zasilająca budynek z zapleczem sanitarnym i 

szatniowym oraz instalacja oświetlenia parku. Projektowane obiekty zostaną zasilone z 

instalacji oświetlenia parku po zwiększeniu mocy przyłączeniowej. 

2.2.3. Zieleń 

Na terenie objętym projektem i sąsiadującym znajdują się pojedyncze oraz występujące 

grupowo drzewa i krzewy. Znaczna część terenu porośnięta jest trawą. Lokalizację drzew i 

krzewów wraz z określeniem gatunków przedstawia załącznik do projektu – Inwentaryzacja 

zieleni. 
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2.2.4. Komunikacja 

Obsługa komunikacyjna terenu odbywa się od strony zachodniej z ul. Łączniczek oraz od 

strony wschodniej z ul. Kutrzeby. Na terenie parku, w jego zachodniej części znajduje się 

placyk do którego może być dowożone zaopatrzenie na potrzeby wodnego placu zabaw. 

Dojścia do parku prowadzą oprócz wymienionych powyżej od strony północnej i południowej. 

 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

3.1. Roboty rozbiórkowe nawierzchni 

Ze względu na budowę przyłączy wodnego, kanalizacyjnego oraz instalacji 

elektroenergetycznej projektuje się częściową rozbiórkę istniejących nawierzchni 

chodnikowych z kostki brukowej oraz płyt betonowych. Po wykonaniu instalacji podziemnych 

rozbierane nawierzchnie należy odtworzyć w zakresie warstw podbudowy oraz warstwy 

wierzchniej a uszkodzone elementy wymienić na nowe. Ponadto projektuje się demontaż i 

ponowny montaż istniejącej ławki i kosza na śmieci we wschodniej części terenu. 

3.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu 

W centralnej części terenu projektuje się budowę żelbetowej płyty stanowiącej konstrukcję 

wodnego placu zabaw. Bezpieczna nawierzchnia płyty placu wykonana zostanie z tworzywa 

SBR i EPDM gr. 4cm. Na obrzeżach płyty zaprojektowano murki na których wykonane 

zostaną siedziska i leżanki okładane tworzywem HPL w kolorze drewnopodobnym. Na płycie 

zaprojektowano 20 zestawów zabawek wodnych. W północno-wschodniej części terenu 

wodnego placu zaprojektowano drewnianą pergolę o dł. 38,5m przy której zlokalizowane 

zostaną elementy małej architektury. Elementy małej architektury zlokalizowano również 

wokół płyty placu jako przylegające do ciągów pieszych prowadzących na plac. Od strony 

wschodniej placu zaprojektowano żelbetową, podziemną komorę technologiczną, która 

stanowić będzie zaplecze techniczne dla urządzeń wodnego placu. Przedpole i obejście 

wodnego placu zabaw zostanie utwardzone. Obejście wodnego placu zabaw 

zaprojektowano z systemowych desek kompozytowych, a dojścia z istniejących ciągów 

pieszych z kostki brukowej. W linii wejścia na plac zaprojektowano dwa systemowe brodziki 

do płukania stóp wykonane ze stali nierdzewnej, w tym jeden wykonany jako przejezdny 

umożliwiający dostęp na plac osobom niepełnosprawnym. Przy wejściach na plac zostaną 

zlokalizowane dwa systemowe, wolnostojące natryski. Pod pergolą zaprojektowano trzy 

przebieralnie z laminatu HPL.   

3.3. Roboty ziemne 

Zaprojektowano wykonanie wykopów pod podziemną komorę technologiczną (z 

odwodnieniem wykopu) oraz żelbetową płytę placu na głębokość przemarzania wraz z 
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wymianą gruntu pod placem. Pod projektowane nawierzchnie zaprojektowano wykonanie 

korytowania na sumaryczną głębokość 50cm. Zebrany grunt należy wywieźć z terenu 

inwestycji. 

3.4. Projektowane obiekty kubaturowe 

W zachodniej części terenu wodnego placu zaprojektowano w formie żelbetowego 

monolitycznego prostopadłościanu, całkowicie zagłębionego w gruncie, komorę 

technologiczną stanowiącą stację uzdatniania wody dla potrzeb wodnego placu. Wejście do 

komory poprzez właz 100x350cm za pośrednictwem żelbetowych schodów. Komora 

zagłębiona będzie w gruncie na 3,52m, co odpowiada rzędnej bezwzględnej 102,08m n.p.m. 

Strop komory wykończony będzie nawierzchnią z deski tarasowej o rzędnej odpowiadającej 

poziomowi obejścia wokół płyty placu. 

3.5. Płyta wodnego placu zabaw 

Zaprojektowano żelbetową płytę wodnego placu o nieregularnym kształcie i wymiarach 

wpisujących się w prostokąt 13,75x28,05m. Wokół płyty zaprojektowano żelbetowe 

siedziska, murki oraz leżanki w ramach których wykonane zostaną obwodowe rynny 

przelewowe - odpływowe. Wejście na teren placu realizowane będzie poprzez dwa 

systemowe brodziki do spłukiwania stóp wykonane ze stali nierdzewnej, z dnem 

przeciwpoślizgowym, w tym jeden wykonany jako przejezdny umożliwiający dostęp na teren 

placu osobom niepełnosprawnym. 

3.5.1. Rozwiązania konstrukcyjne 

Płyta  żelbetowa wylewana grubości 30 cm z betonu B30 (C25/30) W8 

Zbrojenie główne: stal A-III; otulina minimalna 5 cm. 

Wartości zbrojenia zróżnicowane na obszarze płyty. 

Przed wykonaniem płyty należy przygotować podłoże gruntowe. Ze względu na 

nierównomierny układ warstw gruntowych zalegających w obrębie płyty, należy wybrać 

istniejący grunt do poziomu minimum1,20 m poniżej poziomu terenu. W przypadku 

występowania soczewek gruntu niespoistego należy je usunąć i zastąpić gruntem spoistym z 

urobku, do uzyskania jednolitego poziomu. Powyżej gruntu spoistego wykonać zasypkę z 

gruntu niespoistego (piaski średnie), uzyskując stopień zagęszczenia minimum IL = 0,98.  

W warstwie gruntu niespoistego wykonać drenaż. Na przygotowanej zasypce ułożyć warstwę 

betonu podkładowego B20 grubości 10 cm, ułożyć izolację przeciwwilgociową a następnie 

ułożyć zbrojenie i płytę żelbetową ze spadkiem 0,5 % (zbrojenie wraz ze zbrojeniem 

ławeczek i murków okalających płytę). 
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3.5.2. Siedziska i ogrodzenie wodnego placu zabaw – rozwiązania materiałowe 

Zaprojektowano wyłożenie wszystkich powierzchni siedzisk, murków i leżanek otaczających 

wodny plac zabaw płytami HPL w kolorze drewnopodobnym, zbliżonym do drewna 

egzotycznego iroko. Poziome elementy okładzin należy wykonać z płyty gr. 15mm wspartej 

na podkonstrukcji z tworzywa sztucznego PP lub PVC w kolorze szarym. Pionowe elementy 

okładzin wykonane z płyt gr. 10mm mocowane do żelbetu poprzez przekładkę z tworzywa 

sztucznego gr. 10mm.  

Ogrodzenie terenu placu wys. 110cm wykonane jako ażurowe płyt HPL w kolorze takim 

samym jak siedziska na konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor 

RAL 9007. 

3.5.3. Rozwiązania międzybranżowe  

Projekt montażu elementów podporowych zabawek wodnych wymaga uzgodnień 

międzybranżowych. We wspólnych uzgodnieniach architektoniczno-instalacyjno-

konstrukcyjnych ustalono: 

- fundamentowe sekcje podporowe zabawek wodnych (przyjęto wariant h=340 mm) należy 

posadowić na wyprofilowanym podkładzie z betonu podkładowego (zgodnie z założonymi 

spadkami płyty konstrukcyjnej o stałej grubości 30cm), zapewniając tym samym  możliwość 

powierzchniowego sezonowego montażu i demontażu konstrukcji ponadpłytowej zabawek,  

- przewody instalacyjne doprowadzające wodę do sekcji fundamentowych zabawek należy 

zabetonować w płycie konstrukcyjnej w strefie maksymalnie neutralnej naprężeniowo, w 

strefie środka grubości płyty. 

3.6. Niekubaturowe elementy zagospodarowania  

3.6.1. Pergole 
 
Zaprojektowano drewnianą pergolę w północno-zachodniej części placu. Pergola w rzucie o 

kształcie „L” i wymiarach: dłuższy bok 25,15m, krótszy bok 13,3m, szerokość 2,1m, 

wysokość 2,8m. Pergolę zaprojektowano z drewna litego konstrukcyjnego klasy C27. 

Łączenie elementów sworzniami stalowymi i stalowymi blachami połączeniowymi 

ocynkowanymi ogniowo i malowanymi proszkowo. Posadowienie na słupkach żelbetowych 

fundamentowych z betonu C20/25 (zagłębionych 1,2 m poniżej terenu) za pośrednictwem 

stalowych ocynkowanych ogniowo elementów połączeniowych. Drewno należy zabezpieczyć 

przeciwwilgociowo, przecigrzybicznie oraz przeciwpleśniowo stosując impregnat 

przeznaczony do sosny syberyjskiej i odporny na warunki atmosferyczne. Impregnat należy 

malować na zagruntowanym podłożu. Nawierzchniowo należy wykonać warstwę lakierobejcy 

w kolorze zbliżonym do drewna egzotycznego iroko. Ilość warstw zgodna z wytycznymi 

producenta. Na pergoli zlokalizowano panele solarnej instalacji podgrzewającej wodę 
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zasilającą zabawki wodne oraz czerpnie i wyrzutnie instalacji wentylacji technologicznej 

podziemnej komory.  

3.6.2. Wyposażenie rekreacyjne wodnego placu zabaw - standard wykonania. 
 

Wszystkie elementy atrakcji wodnego placu zabaw zaprojektowano jako wyposażenie 

systemowe dostarczane przez jednego producenta i spełniające następujące wymagania: 

 

Materiał - atrakcje: Stal nierdzewna w gatunku 1.4404. 

Materiał - konsola montażowa: Stal nierdzewna w gatunku 1.4404. 

Elementy łączne: Wszelkie połączenia śrubowe wykonać przy zastosowaniu elementów 

złącznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4.  

Osłony: Elementy łączne w poziomie chodzenia powinny być zabezpieczone osłonami z 

PVC.  

Konstrukcja nośna atrakcji: Zabawki wykonane z rur giętych należy wykonać bez odkształceń 

rury w obszarze gięcia. Należy zastosować wyłącznie przekroje rur podane w opisach 

poszczególnych atrakcji.  

Dysze: Dysze tryskające wodą należy wykonać ze stali nierdzewnej 1.4404 z możliwością ich 

łatwego demontażu. Sumaryczna wydajność dysz ma zapewnić całkowity obszar tryskania 

podany w opisie poszczególnych atrakcji.  

Malowanie atrakcji: Malowane elementy zabawek wodnych należy poddać technice 

elektryzacji  poprzez  nakładanie naelektryzowanych cząstek (20-100 μm) farby 

proszkowej na powierzchnię przewodzącą stali nierdzewnej. Następnie pokryte farbą 

elementy należy podgrzać  do temperatury 140-200°C, w rezultacie czego proszek ulega 

stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powłoka lakiernicza musi być  odporna na korozję, 

chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. 

Elementy wyposażenia:  

Wszystkie elementy wyposażenia atrakcji wyszczególnione w opisach poszczególnych 

atrakcji wykonać jako bezpieczne elementy ze szkła akrylowego barwionego w masie o 

grubości 25 mm (lub 6mm w zależności od zabawki) . Nie dopuszcza się warstwowego 

klejenia kilku warstw szkła akrylowego jak również  zamiany na tworzywo sztuczne oraz 

oklejanie elementów wyposażenia kolorowymi foliami. 

Szczelność:  przed końcowym montażem atrakcji wodnych należy przeprowadzić próbę 

szczelności instalacji 

W dokumentacji projektowej zamieszczono dane konkretnych produktów oraz dane 

techniczne i opisy technologii. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie 

mogą być użyte przez wykonawcę w ramach wykonywanych robót. Dopuszcza się 

rozwiązania równorzędne. Należy zachować zgodność pod względem: 
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1. Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) 

2. Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) 

3. Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału) 

4. Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja) 

5. Wyglądu (struktura, barwa, kształt) 

6. Parametrów bezpieczeństwa użytkowania 

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane 

przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi 

poszczególnej grupy produktów.  

Zabawki muszą posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie 

dotyczący możliwości zastosowania wielobarwnych zabawek wodnych na wodnych placach 

zabaw.  

 

Wykonanie robót spawalniczych 

Połączenia spawane wykonać się w zakresie stosowanych dodatków spawalniczych, 

fachowej obróbki wstępnej materiałów, jak również fachowego przeprowadzania procesu 

spawania zgodnie z PN-EN ISO 3834-2,  PN-EN 287 część 1 (PN-EN ISO 9606-1).  Zakład 

produkcyjny musi dysponować własnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego 

Inżyniera Spawalnictwa, oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzględnianych robót, 

certyfikatem zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów 

metalowych wg PN-EN ISO 3834-2 wystawionym przez niezależną instytucję certyfikującą 

jak również poświadczenie instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki 

spawalniczej w kwestii kwalifikacji producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczących 

spawania konstrukcji stalowych zgodnie z DIN 18800-7. Na dostawcę atrakcji wodnych 

narzuca się obowiązek przedłożenia certyfikatu zgodności z wymaganiami jakości 

dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO 3834-2, wydany przez 

niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez 

niego zasadniczych wymagań oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w zakresie techniki 

spawalniczej kwalifikujący producenta elementów ze stali nierdzewnej do spawania 

konstrukcji ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z DIN 18800-7, klasa D, w zakresie: 

spawanie łukowe ręczne, 

spawanie w osłonie gazu aktywnego, 

spawanie robotem spawalniczym w osłonie gazu aktywnego, 

spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, 

kondensatorowe zgrzewanie doczołowe kołków z zajarzeniem ostrzowym. 
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Elementy konstrukcyjne 

Spoiny wykonać zgodnie z PN-EN ISO 25817, PN-EN ISO 15607, PN-EN ISO 15609, PN-

EN ISO 15614, PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane 

łukowo w osłonie gazów ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. 

Wszelkie połączenia śrubowe wykonać przy zastosowaniu elementów złącznych ze stali 

nierdzewnej w gatunku A4. Zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są konstrukcje 

modułów niecek musi posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań norm z 

serii PN-EN 1090. Brak przetopu spoiny w grani, jak również karby są niedopuszczalne. 

Wszystkie spoiny są wykonywane z osłoną grani wg wymagań normy. Jako materiał 

dodatkowy stosować dodatek spawalniczy tego samego rodzaju.  

 

Spawanie rur 

Jednostronne spawanie rurociągów przeprowadzać z odpowiednią osłoną grani.  

Przestrzega się przy tym następujących norm: 

PN-EN ISO 9692-1 

PN-EN ISO 25817 

PN-EN ISO 14175 

PN-EN ISO 14343 

Spoiny połączeń rura/rura, rura/zawinięcie obwodowe obrzeża wykonać jako przetopioną 

spoinę czołową z osłoną grani. 

 

Wszelkie zmiany i odstępstwa do zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia założonych parametrów oraz pracy obrazów wodnych 

poszczególnych atrakcji, a w szczególności wielkości i parametrów poszczególnych strumieni 

wodnych oraz nie mogą powodować obniżenia właściwości funkcjonalnych oraz użytkowych 

instalacji.  

3.6.3. Wyposażenie rekreacyjne wodnego placu zabaw – wykaz zabawek wodnych. 
 
Atrakcja tryskająca wodą: „TUNEL Z KRĘGÓW” – 1 SZT.  

Kręgi w tęczowych kolorach tryskające wodą wykonane z rury 88,9 mm ze stali nierdzewnej 

w gatunku  1.4404 malowanej proszkowo. Każdy łuk wyposażony jest w 8 jednopunktowych 

dysz, umiejscowionych od środkowej strony na różnych wysokościach. Wysokość atrakcji ok. 

170 cm, długość tunelu ok. 300 cm, szerokość ok. 240cm. Przybliżony obszar spryskiwania 

300 x 240 cm. Mocowanie elementów tunelu realizowane poprzez połączenie śrubowe z 

konsolą montażową zakotwioną w żelbetowej płycie placu. Konsole w ilości 8 szt. wykonane 

są ze stali nierdzewnej 1.4404. Przyłącze: 2", wydajność maksymalna: 14,22 m3/h. 

Maskownice wykonane z PVC w kolorystyce zgodnej z poszczególnymi elementami tunelu. 
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Atrakcja tryskająca wodą: „KWIAT STORCZYK” – 1 SZT.  

Atrakcja wyposażona w rozdzielającą się głowicę zakończoną elementami z tworzywa 

sztucznego w kształcie kwiatów. Atrakcja uzbrojona jest w dwie niezależne dysze wodne 

zapewniające spływ wody po zabawce. Głowica zabawki osadzona jest na giętej rurze o 

średnicy 104 mm. Wymiary atrakcji: wys. = 290 cm, szer.= 230cm. Zabawka wykonana jest 

ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404, malowanej proszkowo. Przybliżony obszar 

spryskiwania ma kształt dwóch elips o wymiarze 120x200 cm. Mocowanie zabawki 

realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli montażowej ze stali 1.4404, 

zakotwionej w żelbetowej płycie placu. Przyłącze: 2", wydajność maksymalna: 5,4 m3/h. 

Maskownica z PVC. 

 

 

Atrakcja tryskająca wodą: „ŚMIGŁO KG2” – 1 SZT.  

Wielobarwna atrakcja wyposażona w głowicę wiaderkiem i śmigłem z PVC, które napełniają 

się stopniowo wodą, a następnie opróżniają się losowo oraz rozpryskują spływającą wodę. 
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Atrakcja uzbrojona jest w dwie niezależne dysze wodne skierowane wprost do wiaderka i na 

śmigło. Głowica zabawki osadzona jest na giętej rurze o średnicy 104 mm. Wymiary atrakcji: 

wys. = 336 cm, szer.= 190cm. Zabawka wykonana jest ze stali nierdzewnej w gatunku 

1.4404, malowanej proszkowo. Przybliżony obszar spryskiwania to dwa pola o wymiarze: 

koło o średnicy Ø 100 cm i elipsa 100x150cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez 

połączenie śrubowe za pomocą konsoli montażowej ze stali 1.4404, zakotwionej w 

żelbetowej płycie placu. Przyłącze: 1 ½", wydajność maksymalna: 6,43 m3/h. Maskownica z 

PVC. 

 

 

Atrakcja tryskająca wodą: „WIADERKA G2” – 1 SZT.  

Wielobarwna atrakcja wyposażona w głowicę z dwoma wiaderkami z PVC, które napełniają 

się stopniowo wodą, a następnie opróżniają się losowo. Atrakcja uzbrojona jest w dwie 

niezależne dysze wodne skierowane wprost do wiaderek. Głowica zabawki osadzona jest na 

giętej rurze o średnicy 104 mm. Wymiary atrakcji: wys. = 336 cm, szer.= 190cm. Zabawka 

wykonana jest ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404, malowanej proszkowo. Przybliżony 

obszar spryskiwania ma kształt dwóch kół o średnicy Ø 100 cm. Mocowanie zabawki 

realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli montażowej ze stali 1.4404, 

zakotwionej w żelbetowej płycie placu. Przyłącze: 1 ½", wydajność maksymalna: 5,4 m3/h. 

Maskownica z PVC. 
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Atrakcja tryskająca wodą: „WULKAN G2” – 1 SZT.  

Atrakcja wodna tryskająca wodą do góry tworząc kielich. Wykonana z rury o średnicy 104 

mm, ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404, malowanej proszkowo. Wysokość atrakcji ok. 

155 cm. Środkowy element wulkanu wykonany jest z bezbarwnego szkła akrylowego w 

kształcie rury o średnicy 104 mm. Przybliżony obszar spryskiwania to koło o średnicy Ø 140 

cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli 

montażowej ze stali 1.4404, zakotwionej w żelbetowej płycie placu. Przyłącze: 1 ½", 

wydajność maksymalna: 3,6 m3/h. Maskownica z PVC. 

 

 

Atrakcja tryskająca wodą: „DYSZA TUNEL K8” – 1 SZT.  

Tunel K8 tworzą wodne strumienie wydobywające się z układu ośmiu, jednopunktowych 

dysz, mocowanych bezpiecznie w poziomie chodzenia. Dysze wbudowane są w jednej linii, 

na długości ok. 300cm. Materiał stali nierdzewnej w gatunku 1.4404. Przybliżony obszar 

spryskiwania ma kształt symetrycznego trapezu o podstawach długości 300 cm i 320 cm 
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oraz wysokości ok. 250 cm. Mocowanie dysz realizowane poprzez połączenie śrubowe z 

konsolą montażową zakotwionej w żelbetowej płycie placu. Konsole w ilości 8 szt. wykonane 

są ze stali nierdzewnej 1.4404. Przyłącze: 2", wydajność maksymalna: 7,2 m3/h. 

 

 

Atrakcja tryskająca wodą: „GRZYBEK” – 1 SZT.  

Atrakcja dwukolorowa w kształcie słupa rury 104mm zakończona w górnej części 

kapeluszem z tworzywa sztucznego, tworząc kształt wodnego parasola. Wymiary atrakcji: 

wys. =185 cm, średnica kapelusza 150cm. Materiał: stal nierdzewna w gatunku 1.4404 

malowana proszkowo. Przybliżony obszar spryskiwania ma kształt koła o średnicy Ø 250 cm. 

Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli 

montażowej ze stali 1.4404, zakotwionej w żelbetowej płycie placu. Przyłącze: 1 ½", 

wydajność maksymalna: 5,4 m3/h. Maskownica z PVC. 
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Atrakcja tryskająca wodą: „ARMATKA PLEKSI 1” – 2 SZT.  

Obrotowa atrakcja z łukowym korpusem oraz kolorowymi wstawkami ze szkła akrylowego gr. 

25mm zakończonym dyszą wodną działka. Ukształtowanie zabawki oraz zastosowany 

system obrotowy daje możliwość łatwego kierowania nią z ograniczeniem możliwości 

całkowitego obrotu. Głowica zabawki osadzona jest na rurowej podstawie o średnicy 88,9 

mm. Wymiary atrakcji: h=116 cm, szer.=76 cm. Materiał stali nierdzewnej w gatunku 1.4404, 

malowana proszkowo. Przybliżony obszar spryskiwania to koło o średnicy Ø 700 cm. 

Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli 

montażowej, zakotwionej w żelbetowej płycie placu. Konsola wykonana jest ze stali 

nierdzewnej 1.4404. Przyłącze: 1", wydajność maksymalna: 2,52 m3/h. Maskownica z PVC. 

 

 

Atrakcja tryskająca wodą: „UFO PLEKSI” – 1 SZT.  

Atrakcja wielobarwna w owalnym kształcie wraz ze zlokalizowanymi na jej górnej 

powierzchni sześcioma dyszami wodnymi, wyposażona w kolorowy pierścień ze szkła 

akrylowego gr. 25mm. Działanie dysz jest sprzężone. Głowica zabawki osadzona jest na 

wyprofilowanej, rurowej podstawie o średnicy 104 mm. Wymiary atrakcji: h=60 cm, średnica: 

80cm. Materiał stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowana proszkowo. Przybliżony obszar 

spryskiwania to koło o średnicy Ø 240 cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez 

połączenie śrubowe z konsolą montażową zakotwioną w żelbetowej płycie placu. Konsola 

wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404. Przyłącze: 1½", wydajność: 2,28 m3/h. 

Maskownica z PVC. 
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Atrakcja tryskająca wodą: „PALMA G1” – 1 SZT.  

Atrakcja wyposażona w głowicę zakończoną elementami z tworzywa sztucznego w kształcie 

palmy. Atrakcja uzbrojona jest dysze wodne zapewniające tryskanie wodą do góry oraz spływ 

wody po zabawce. Głowica zabawki osadzona jest na giętej rurze o średnicy 104 mm. 

Wymiary atrakcji: wys. = 336 cm, szer.= 150cm, dł.= 170cm. Zabawka wykonana jest ze stali 

nierdzewnej w gatunku 1.4404, malowanej proszkowo. Przybliżony obszar spryskiwania ma 

kształt koła o średnicy Ø 250cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie 

śrubowe za pomocą konsoli montażowej ze stali 1.4404, zakotwionej w żelbetowej płycie 

placu. Przyłącze: 1½", wydajność maksymalna: 3,6 m3/h. Maskownica z PVC. 

 

 

Atrakcja tryskająca wodą: „KWIATEK” – 1 SZT.  

Atrakcja wyposażona w głowicę zakończoną elementami z tworzywa sztucznego w kształcie 

kwiatka z ośmioma płatkami. Atrakcja uzbrojona jest dysze wodne zapewniające tryskanie 

wodą do góry oraz spływ wody po zabawce. Głowica zabawki osadzona jest na giętej rurze o 
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średnicy 104 mm. Wymiary atrakcji: wys. = 300 cm, szer.= 180cm, dł.= 180cm. Zabawka 

wykonana jest ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404, malowanej proszkowo. Przybliżony 

obszar spryskiwania ma kształt koła o średnicy Ø 300cm. Mocowanie zabawki realizowane 

poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli montażowej ze stali 1.4404, zakotwionej w 

żelbetowej płycie placu. Przyłącze: 1½", wydajność maksymalna: 3,72 m3/h. Maskownica z 

PVC. 

 

 

Atrakcja tryskająca wodą: „RAKIETA” – 1 SZT.  

Atrakcja wodna o konstrukcji ramowej w kształcie wahadłowca z kolorowymi skrzydłami ze 

szkła akrylowego o gr. 25mm oraz licznymi dyszami tworzącymi kurtynę wodną. Atrakcja 

wykonana z rury 88,9 mm ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404, malowanej proszkowo. 

Wysokość atrakcji ok. 290 cm, szerokość ok. 250cm. Przybliżony obszar spryskiwania 250 x 

80 cm. Mocowanie elementów zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą 

montażową zakotwioną w żelbetowej płycie placu. Konsole w ilości 2 szt. wykonane są ze 

stali nierdzewnej 1.4404. Przyłącze: 2x1½", wydajność maksymalna: 3,72 m3/h. Maskownice 

wykonane z PVC. 
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Atrakcja tryskająca wodą: „RYBA” – 1 SZT.  

Wielobarwna, obrotowa atrakcja z ukształtowanym korpusem w kształcie rybki, zakończonym 

dyszą wodną. Ukształtowanie zabawki oraz zastosowany system obrotowy daje możliwość 

łatwego kierowania nią z ograniczeniem możliwości całkowitego obrotu. Płetwy wykonane z 

jednolitego szkła akrylowego gr. 25mm Głowica zabawki osadzona jest na rurowej podstawie 

o średnicy 88,9 mm. Wymiary atrakcji: h=111 cm, szer.=75 cm. Materiał stali nierdzewnej w 

gatunku 1.4404, malowana proszkowo. Przybliżony obszar spryskiwania ma kształt koło o 

średnicy Ø 350 cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe za 

pomocą konsoli montażowej, zakotwionej do żelbetowego fundamentu. Konsola wykonana 

jest ze stali nierdzewnej 1.4404.Przyłącze: 1", wydajność: 2,52 m3/h. Maskownica z PVC. 

 

 

 

Atrakcja tryskająca wodą: „KRAB” – 1 SZT.  
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Wielobarwna, obrotowa atrakcja z ukształtowanym korpusem w kształcie kraba, 

zakończonym dwoma dyszami wodnymi. Ukształtowanie zabawki oraz zastosowany system 

obrotowy daje możliwość łatwego kierowania nią z ograniczeniem możliwości całkowitego 

obrotu. Szczypce zabawki wykonane z jednolitego szkła akrylowego gr. 25mm. Głowica 

zabawki osadzona jest na rurowej podstawie o średnicy 88,9 mm. Wymiary atrakcji: h=75 

cm, szer.=60 cm. Materiał stali nierdzewnej w gatunku 1.4404, malowana proszkowo. 

Przybliżony obszar spryskiwania to dwa koła o średnicy Ø 100cm. Mocowanie zabawki 

realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli montażowej, zakotwionej do 

żelbetowego fundamentu. Konsola wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404.Przyłącze: 1", 

wydajność: 3,24 m3/h. Maskownica z PVC. 

 

 

Atrakcja tryskająca wodą: „KWIATEK SOLO” – 3 SZT.  

Atrakcja wyposażona pojedynczą głowicę zakończoną elementami z tworzywa sztucznego w 

kształcie kwiatu. Atrakcja uzbrojona jest dysze wodne zapewniające spływ wody po 

zabawce. Głowica zabawki osadzona jest na giętej rurze o średnicy 104 mm. Wymiary 

atrakcji: wys. = 220 cm, szer.= 98cm. Zabawka wykonana jest ze stali nierdzewnej w gatunku 

1.4404, malowanej proszkowo. Przybliżony obszar spryskiwania ma kształt koła o średnicy Ø 

120cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli 

montażowej ze stali 1.4404, zakotwionej w żelbetowej płycie placu. Przyłącze: 1", wydajność 

maksymalna: 6,42 m3/h. Maskownica z PVC. 
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Atrakcja tryskająca wodą: „DYSZA GALARETKA” – 3 SZT.  

Dysze wbudowane w podłoże posiadające szczelinę obwodową, przez którą wydobywa się 

woda, tworząc kielich o pełnej ściance. Materiał stali nierdzewnej w gatunku 1.4404. 

Przybliżony obszar spryskiwania kształt koła o średnicy Ø 80cm. Mocowanie dysz 

realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową zakotwionej w żelbetowej 

płycie placu. Konsole w ilości 8 szt. wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4404. Przyłącze:1½”, 

wydajność maksymalna: 4,2 m3/h. 

 

Atrakcja tryskająca wodą: „DYSZA SOLO” – 6 SZT.  

Dysze wbudowane w podłoże z otworem, przez którą wydobywa się woda, tworząc 

pojedynczy strumień wodny tryskający pod kątem tworząc łuk lub parabolę wodną. Materiał 

stali nierdzewnej w gatunku 1.4404. Przybliżony obszar spryskiwania kształt koła o średnicy 

Ø 40cm. Mocowanie dysz realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową 

zakotwionej w żelbetowej płycie placu. Konsole w ilości 8 szt. wykonane są ze stali 

nierdzewnej 1.4404. Przyłącze:1”, wydajność maksymalna: 1,62 m3/h. 
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3.6.4. Mała architektura 
Ławka z oparciem i podłokietnikiem – 25 sztuk 

Konstrukcja ławki ze stali czarnej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze 

RAL 9007. Grubość stali – nogi wykonane z profilu zamkniętego 50 x 50 x 2 mm, konstrukcja 

siedziska wykonana z blachy 6 mm, ciętej laserowo CNC i giętej CNC z wspawanym 

wzmocnieniem z blachy 6 mm tworzącym kątownik. Siedzisko połączone z nogami za 

pomocą blachy grubości 6 mm ciętej laserowo CNC. Spawy wykonane na całej długości 

łączeń. Drewno egzotyczne (iroko) – szlifowane, fazowane 4 górne krawędzie, dwukrotnie 

olejowane. Szczeble do ławek o wymiarach 1500 x 85 x 40 mm. Logotyp miasta wypalony 

laserem w drewnie z prawego boku. Fundament betonowy z betonu klasy C5 (2 szt. na 

ławkę) o wymiarach 800 x 200 x 300 mm z wtopionymi kotwami M10 kl. 8.8. Mocowanie do 

podłoża za pomocą minimum 4 szt. kotew. 
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Stół – 5 sztuk 

Konstrukcja stołu (wykonana analogicznie do ławek) ze stali czarnej, ocynkowanej ogniowo, 

malowanej proszkowo w kolorze RAL 9007. Grubość stali – nogi wykonane z profilu 

zamkniętego 50 x 50 x 2 mm, konstrukcja blatu wykonana z blachy 6 mm, ciętej laserowo 

CNC i giętej CNC z wspawanym wzmocnieniem z blachy 6 mm tworzącym kątownik. Blat 

połączony z nogami za pomocą blachy grubości 6 mm ciętej laserowo CNC. Spawy 

wykonane na całej długości łączeń. Drewno egzotyczne (iroko) – szlifowane, fazowane 4 

górne krawędzie, dwukrotnie olejowane. Szczeble do stołu o wymiarach 1800 x 85 x 40 mm. 

Logotyp miasta wypalony laserem w drewnie z prawego boku. Fundament betonowy z 

betonu klasy C5 (2 szt. na stół) o wymiarach 800 x 200 x 300 mm z wtopionymi kotwami M10 

kl. 8.8. Mocowanie do podłoża za pomocą minimum 4 szt. kotew. 

 

 

 

 

 

Kosz na śmieci – 10 sztuk 

Konstrukcja z blachy ocynkowanej, ciętej laserowo CNC i giętej CNC, o grubości 1,5 mm, 

malowanej proszkowo w kolorze RAL 9007. Wkład na śmieci ocynkowany. Kosz na odpady - 

kształt w formie ściętego ostrosłupa o wymiarach góra: 35 x 35 cm, dół 25 x 25 cm, 

wysokość 80 cm, montowany na stopie 60 x 60 x 2 mm, na podstawie 4 mm. Wrzut śmieci z 

przodu. Logotyp miasta wycięty laserem w blasze i przymocowany na przedniej części 

kosza. Fundament betonowy z betonu klasy C5 o wymiarach 50 x 30 x 30 cm z wtopionymi 

kotwami M10 kl. 8.8. Mocowanie do podłoża za pomocą minimum 4 szt. kotew. 
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Stojak rowerowy – 16 sztuk 

Konstrukcja ze stali czarnej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze RAL 

9007. Kształt w formie odwróconej litery U (z kątami prostymi) o wymiarach: 5 x 52 cm , 

wysokość 80 cm. Grubość stali 2 mm, a na podstawie 4 mm. Fundament betonowy z betonu 

klasy C5 (1 szt. na stojak) o wymiarach 650 x 200 x 300 mm z wtopionymi kotwami M10 kl. 

8.8. Mocowanie do podłoża za pomocą minimum 8 szt. kotew. Logotyp miasta wycięty 

laserem w blasze i przymocowany na stojaka. 

 

 

 

Zadaszenie „żaglowe” – 5 sztuk 

Zadaszenie w kształcie trójkątnym oparte na trzech słupach ze stali czarnej, ocynkowanej 

ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 9007. Wymiary zadaszenia: 

500x500x500cm, wysokość 301cm. Materiał zadaszenia – nylon w kolorze kremowym. 
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Mocowanie do podłoża poprzez trzy systemowe fundamenty zagłębione w gruncie. Narożniki 

„żagla” oraz zwieńczenia słupków wyposażone w obejmy, które przy pomocy śrub rzymskich 

są naciągane. 

 

 

Tablica regulaminowa wodnego placu zabaw (1 szt.) 

Tablica regulamiowa wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 

9007, elementy złączne nierdzewne. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej z nadrukiem 

odpornym na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV. Tablica wyposażona w 

prefabrykowane stopy fundamentowe. Wysokość tablicy: 2m, szerokość tablicy: 0,6m. Na 

tablicy nadruk w postaci: logotyp miasta, treści regulaminu, numerów alarmowych. 
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Wzór logotypu miasta 

Niniejszy logotyp należy umieścić na elementach małej architektury oraz tablicy 

regulaminowej. 

 

 

3.6.5. Ogrodzenie 

Ogrodzenie wokół wejścia do komory zaprojektowano z przęseł ogrodzeniowych 

wykonanych z pionowych płaskowników w kolorze RAL 9007 o wysokości 180cm i rozstawie 

słupków nie większym niż 250cm. Słupki ogrodzenia mocowane do stropu komory 

technologicznej. Furtka wejściowa, analogiczna do ogrodzenia, wyposażona w zamek o 

szerokości przejścia min. 90cm i wysokości takiej jak pozostała część ogrodzenia.  

 
3.7. Zieleń  
Projektuje się odtworzenie trawników z siewu zgodnie z zakresem wynikającym z budowy 

podziemnych instalacji infrastruktury technicznej oraz w miejscach uszkodzonych w trakcie 

prowadzenia prac budowlanych związanych z wykonaniem płyty wodnego placu, komory 

technologicznej oraz ciągów pieszych. W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje 

się wycinki zieleni wysokiej. 

 

3.8. Obsługa komunikacyjna 

Wodny plac zabaw nie wymaga stałego dojazdu eksploatacyjnego i stanowi część terenów 

parkowo-rekreacyjnych, których użytkownicy korzystają z parkingów ogólnodostępnych 

znajdujących się w rejonie Parku Północnego, których ilość jest wystarczająca. Dojazd z 

zaopatrzeniem na potrzeby funkcjonowania instalacji uzdatniania wody placu zabaw, 

usuwanie zanieczyszczeń, odpadów eksploatacyjnych oraz prowadzenie napraw i remontów 

zapewnione będzie poprzez istniejące bramy i ciągi jezdne i placyki w parku. Z tych miejsc 

chemikalia transportowane będą ręcznie lub na wózkach do komory technologicznej.  

Dojścia dla użytkowników placu zostały zaprojektowane w taki sposób aby uwzględnić 

przebiegi istniejących w parku chodników przy jednoczesnym zachowaniu istniejących w 

parku drzew i krzewów.  
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3.9. Projektowane nawierzchnie utwardzone 
 

3.9.1 Chodniki 

W zakresie doboru materiałów nawierzchni projektuje się dojścia do wodnego placu zabaw z 

istniejących ciągów pieszych z kostki betonowej gr. 6cm o wymiarach 10x20cm w kolorze 

czerwonym zgodnie z poniższym zestawieniem warstw: 

- kostka betonowa o wymiarach 10x20     6,0cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4     4,0cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie  

o frakcji 0-31,5mm i wskaźniku zagęszczenia min Is=1,00   10,0cm 

- pospółka – wskaźnik zagęszczenia Is=0,97    30,0cm 

Obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem w kolorze czerwonym. 

 

3.9.2 Obejście wodnego placu zabaw 

Obejście wodnego placu zabaw zaprojektowano z desek tarasowych, kompozytowych szer. 

160mm w kolorze „orzech” zgodnie z poniższym zestawieniem warstw: 

- deska kompozytowa szer. 140mm      2,5cm 

- legar systemowy kompozytowy      3,5cm 

- bloczek betonowy 24x38cm      12,0cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie  

o frakcji 0-31,5mm i wskaźniku zagęszczenia min Is=1,00   10,0cm 

- pospółka – wskaźnik zagęszczenia Is=0,97    22,0cm 

Obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem w kolorze czerwonym. 

Deska kompozytowa otworowana, ryflowana o powierzchni szlifowanej w kolorze 

ciemnobrązowym. Wykonana z drewna oraz polimerów połączonych ze sobą za pomocą 

żywic z dodatkiem barwników. Mocowanie systemowe za pomocą klipsów – tzw. ukryty 

montaż. Rozstaw łat nie większy niż 50cm. Rozstaw osiowy bloczków betonowych w obu 

kierunkach nie większy niż 50cm. 

 

3.9.3. Nawierzchnia bezpieczna wodnego placu zabaw 

Nawierzchnia poliuretanowa wodnego placu zabaw, wielowarstwowa, bezpieczna, wykonana 

in situ na podłożu betonowym. Podłoże należy w pierwszej kolejności zagruntować tzw. 

primerem, celem poprawy jego przyczepności. Następnie wykonać warstwę bazową 

grubości 3cm, której zadaniem będzie amortyzacja upadków. Warstwa bazowa jest 

mieszaniną kleju PU oraz granulatu SBR. Przygotowuje się ją na miejscu budowy, 

aplikowana jest ręcznie lub mechanicznie za pomocą rozkładarki w zależności od warunków 

na budowie. Po wykonaniu warstwy bazowej całą powierzchnię placu zabaw należy 
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przeszpachlować masą zamykającą pory w celu uzyskania warstwy nieprzepuszczającej 

wody. W ostatnim etapie należy wykonać warstwę użytkową grubości 1cm. Warstwa 

użytkowa jest mieszaniną kleju PU i granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, barwionego w 

masie. Wymaga się stosowania kleju PU całkowicie odpornego na działanie UV. Warstwa 

użytkowa powinna być wykonana z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami instalacji. 

Granulat EPDM powinien spełniać wymagania środowiskowe. 

Nawierzchnia musi spełniać parametr antypoślizgowości dla bosej stopy ( klasa min. „B”) 

Kolorystyka i układ nawierzchni zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. 

Układ warstw: 

- gruntowanie podłoża - primer      - 

- warstwa bazowa - SBD       3,0cm 

- warstwa zamykająca pory - wodoszczelna     - 

- warstwa użytkowa – EPDM       1,0cm 

 

4. BILANS WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

 
 

Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem terenu 9931,5 m2 100% 

Powierzchnia zabudowana (komora technologiczna) 68,3 m2 0,69% 

Istniejące nawierzchnie utwardzone 1543,1 m2 15,54% 

Projektowane nawierzchnie utwardzone, w tym: 1004,4m2 10,11% 

płyta wodnego placu zabaw 323,2 m2 3,25% 

chodniki i dojścia 681,2m2 6,86% 

Powierzchnia terenów biologicznie czynnych  7315,7 m2 73,66% 

 
 
5. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Teren wodnego placu zabaw nie posiada barier architektonicznych i jest dostępny dla osób 

niepełnosprawnych. 

 
6. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębie jednostek terenowych miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płocku (uchwała nr 

346/XIX/03 Rady Miasta Płocka z 30.12.2003r.)  oznaczonych jako 1ZP, 5Uz, 61KX, 50KY. 

Projekt jest zgodny z podstawowym przeznaczeniem terenu (zieleń urządzona ogólnie 

dostępna z elementami małej architektury) oraz przeznaczeniem dopuszczalnym ( sieci 

infrastruktury technicznej, urządzenia sportowe i rekreacyjne, ciągi piesze). 
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7. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 
ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie będzie powodowało zagrożeń dla środowiska 

zarówno w fazie budowy jak eksploatacji. Nie będzie również stwarzało zagrożenia dla 

higieny i zdrowia użytkowników. Na terenie objętym zagospodarowaniem nie projektuje się 

emisji hałasu od urządzeń o natężeniu większym niż dopuszczalny (45 dB), emisji gazów lub 

pyłów do atmosfery i infiltracji zanieczyszczonych wód do wody i do ziemi. Odpadki bytowe 

będą przechowywane na kontenerach na istniejącym w pobliżu budynku placyku do 

składowania odpadów. Opakowania po chemikaliach do uzdatniania wody będą odbierane 

przez przedsiębiorstwa zajmujące się ich dostawą. 

 
8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. 

 
9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Teren nie leży w obszarze eksploatacji górniczej ani w strefie oddziaływania takiej 

eksploatacji. 

 
10. ZAKRES ODDZIAŁYWANIA 
 
Zakres oddziaływania obiektu ustalono na podstawie: 

- Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2013r poz. 1409 z późn. zmianami – definicja 

obszaru oddziaływania, art. 3 pkt. 20; wiążąc go zgodnie z art. 5 ust 1 tejże Ustawy z 

realizacją projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 

69 z późn. zmianami) – w zakresie par. 271, 272 i 273.  

 

Z analizy przeprowadzonej na podstawie wskazanych przepisów obszar oddziaływania 

wyznaczono w taki sposób, jak to przedstawiono graficznie na projekcie zagospodarowania 

terenu. Ustalono, że granica zakresu oddziaływania przebiega na działkach ewidencyjnych 

nr 2906/149, 2906/152, 2906/153, 2906/182 z obrębu 1 Podolszyce-Borowiczki w Płocku. 

 

Czersk, 11.10. 2017r. 

Główny projektant 

 


















































