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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : Plac zabaw dla dzieci.
Kod CPV : 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placÓw zabaw

obiekt: Plac zabaw dla dzieci w Gutowie, cz. dz. nr 9012.
Kod CPV : 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Adres : Wieś Gutowo, cz' dz. nr 9012

RoboĘ budowlano. montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.
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PRzEDMlAR RoBÓT
Temat nr : PZD-001.0002

Budowa : Plac zabaw dla dzieci.
Obiekt : Plac zabaw dla dzieci w Gutowie , cz. dz, nr 9012.
Adres : WieŚ Gutowo' cz' dz. nr g0l2

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.

oRGBUD-sERWls Poznań

KOBRA wer.8.0

Sk: 1
Data : 2009-06-i2

Lp Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Jedn. miary

l' ELEMENT : RoboĘ przygotowawcze

1. KNR 201-0114.02.00 WACETOB Warszawa
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach Ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placóW
postojowych

0,031 ha

31 1 /1 0000 = 0,031

Razem obmiar = 0,031

279,900 m2KNR 221-0't12.01-00 MBGPiK
Koszenie chwastów ijednorocznych SamosiewÓW na terenie : niezadrzewionym

Opis pozycji obniaru Wy raże ni e alytn ety czne Wynik

3'11.0,9 = 279,900

3. KNR 221.0112-03.00 MBGP|K
Wygrabianie oraz zebranie W stosy chwastów ijednorocznych samosiewów

Razem obmiar = 279.900

279,900 m2

Apis pozycl obmiaru Wyrażenie arytnetyczne

31 1.0,9 = 279,900

4,

Kazem oomrar = 2/9.gtx)

62,200 m2KNR 221.0202-02.00 MBGP|K
Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.lll : zadarnionym

Opis pozycji obniaru Wyrażenie arytnetyCzne

31 1-0,2 = 62,200

Razem obmiar =

KNR 221.0403-04.00 MBGPiK
Wykonanie kawników dywanowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem
gruntu: kat.lll

62,204

0,012 ha

I opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytnetyczne Wynik

31 1.0,2/1 0000 =

0,006 =

0,006

0,006

6.

Razem obmiar =

KNR 22't.0331-02-00 MBGPiK
Sadzenie krzewÓw zywopłotowych W rowach o szerokoŚci do 45 cm, bez zaprawiania roWóW ziemią' w
gruncie:kat.lll

0,012

36,000 szt

Opis pazycjl abmiaru Wyrażenie arytnelyczne Wynik

na długości projektowanego żyrivoplotu co 1 m : (30+6)/1 ,0 = 36,000

Razem obmiar = 36.000

7. KNR 221-0311-02.20 MBGP|K 4,000 szt
Sadzenie krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim, w gruncie kat lIl bez zaprawiania zlemią dołów o
Średnicy i głębokości : 0,5 m

Opts poŻycJi obmĘru ilyrażenie arytneryczne

uzlpełniaja'ce cosadZenie dae,ł iiŚciastycń w

Wvnik



PRzEDMlAR R0BÓT
Temat nr : PZD-001.0002

Roboty budowlano. montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci'

oRGBUD.SERWlS Poznań
KOBRA wer. 8.0

Data r 2009-06-12
Str: 2

Lp Podstawa kalkulacji / Opis pozycji ilość 
_-l-J.d'-"D,

skefie z bramką do piłki nożnej 4,000

ll. ELEMENT : RoboĘ ogrodzeniowe.

8. KNR 202.1801.02.00 WACETOB Warszawa
Cokoły betonowe o Wymiarach 0,20 x 0,15 m na fundamencie betonowym o Wymiarach 0,20 x 0,40 m

Razem obmiar = 4,000

35,750 m

apis pozycji abniaru Wyrażenie aryinelyczne Wynih

(715).(0,5)= 35,750

9.

Razem obmiar =

KNR 202.1804.1 1 -00 WACETOB Warszawa
Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie _ montaż i

dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: '1,5 m i Średnicy rUr 70 mm

35,750

70,000 m

i 1,5-1 ,5 = 70,000

10.

Razen obmiar =

KNR 202-1808-02.00 WACETOB Warszawa
Wrota typowe o szer.3,0 m z fuńkami o szer'1,0 m, wykonane z siatki w ramach z kątowników bez pasa
dolnego z blachy - zawieszone na gotowych słupkach i dwukrotnie malowane farbą olejną - WyS'Wrot: 1,60 m

70,000

1,000 kpl

t- 1,000

lll. ELEMENT : RoboĘ budowlane dotyczące montażu uządzeń placu zabaw.

11. KNR 201-0212-02-00 WACETOB Warszawa
Wykopy oraz przekopy wykonyłvane na odkład koparkamipodsiębiernymio pojemnoŚcilyzki0'15 m3, w
gruncie kategorii: lll

Razem obmiar = 1 ,000

5,963 m3

i Opo pozycjiobmiaru Wyrażenie arytnetyczne Wynik

piaskownica :

huśtawka sprężysta :

huśtawka wahadłowa :

huśtawka wagowa :

karuzela platformowa :

zestaw rekreacyjny :

2]5-2,15"0,3 =

0,8.0,8r1,1 =

0,45-0,8-2'1,1 =

0,45.0,8.2-1,1 =

0,8-0,8"1,1 =

0,45-0,8'4.1,1 =

1,387

0,704

0,792

0,792

0,704

1 ,584

12.

Razem obmiar =

KNR 201-0501-01-00 WACETOB Warszawa
Ręczne Zasypywanie wykopÓw Ze skarpami Warstwami 20 cm ziemi leżącej obok, z przerzutem Ziemi na
odległoŚc do 3 m oraz zagęszczaniem Warstw ubijakami ręcznymi grunt kat.l_lll

s,963

3,652 m3

Opis pozycji obniaru Wyrazenrc arrlneb/czne Wyntk

5'96-(7-0'45-0'8-0,1+10'0,6'0,25+4-0,8-0,8-0,1+1-0'6-0,6-0,6ł0,6-0'6-0,1+0'4-0,4t0'3) = 3,652

Razem obmiar = 3.652

13. KNR 202-1101-01.01 IZO|EPB ORGBUD W.wa 0,896 m3
Podkłady na podłożu gruntowym' w budynkach budownictwa ogólnego, Wykonane ręcznie z betonu'
zwykłego z kruszywa naturalnego B 7,5

WyraŻenie arytnetyczne

0,8"0,8.5"0,'1 +0,45-0,8'1 2.0,1 +0,6'0,6.4-0,1 =

Wvnth

Razem obmiar = 0,896



PRzEDMlAR RoBÓT
Temat nr : PZD-001-0002

oRGBUD-sERWls Poznań
KOBM wer.8.0

Data : 2009-06-12
Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.

Str: 3
ln Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Jedn. miary

31,000 szt14. KNR 401.0205.02.00 WACETOB Warszawa
Zabetonowanie W stropach iścianach otworÓW o powierzchnido 0,'1 m2 igłębokości:ponad 10 cm

, opis pozycJi obniaru Wyrcżenie arytrnetyczne Wynk

12-2+5'1+2-1 = 31 ,000

15.

Razem obmiar =

KNR 202-0351-01.00 IZO|EPB ORGBUD W.wa
Montaż elementÓW budowli i budynkÓw przemysłowych - słupy obsadzone W stopach szklankowych, o masie: do
2,0 t

31,000

31,000 element

)pis pozycji obniaru Wyrażenie ar'lnevczne

3+4+12.2 = 31,000

Razem obmiar = 31,000

4,623 m216. KNR 221-0606-08.00 MBGPiK
0kładzina drewniana piaskownic'

Opis pazycji obniaru Wyrażenie arytnetyczne Wynik

2.15.2.15 = 4,623

17.

Razem obmiar = 4,623

1,849 m3KNR 221-0606-07-00 MBGPiK
Wypełnienie piaskownicy piaskiem

Opis pozycii obniaru Wyrażenie arytneuczne

2,15'2,15.0,4 = 1 ,849

tv.

18.

Razem obmiar =

ELEMENT : Wykonanie ławek drewnianych parkowych i bramki do gry w piłkę.

KNR 201.0212.02.00 WACETOB Warszawa
Wykopy oraz pŻekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll

'pis 
pozycji abmiaru WyraŹenie arytnelyczne

1,849

1,728 m3

3-2.0,6-0,6'0,8 = |'llÓ

Razem obmiar = 1.728

19. KNR 201-0501-01.00 WACETOBWarszawa 1,690 m3
Ręczne zasypywanie wykopÓw ze skarpami warstwami 20 cm ziemi leżące1 obok, z przerzutem ziemi na
odległoŚc do 3 m oraz zagęszczaniem warstw ubijakami ręcznymi grunt kat.l-lll

. on,s oozlći, oo,rru, wyrazeiie arynnóryrrrc

3'0,6-0,6"0,8.2-3'2.0,8-3,1 4.0,05'0,05 = 1 ,690

20. KNR 221-0602-07-00 MBGP|K
Słupy drewniane pergoli i trejaży, wkopywane w zlemię, wykonane : z okrąglakÓw

apis pozyc|i obńaru Wyrazen,e irytnetyćzre

Razem obmiar = 1,690

0,072 m3

Wynik

3, 14.0,04-0,0410,$+ l,l+Q,{)'l-l = 0,072

21.

Razem obmiar = 0,072

31,500 mKNR 221.0607-02-00 MBGPiK
Ławki parkowe Z prefabrtykatÓw zelbetowych : obudowa drewniana siedzeniowa



PRzEDMlAR RoBÓI
Iemat nr : PZD-001-0002

0RGBUD.SERWIS Poznań

K0BRA wer. 8.0

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci
Data : 2009-06-12 Str: 4

i Ę l 
- 

Podstawakalkulacji / Opispozycji llośc

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytneuczne

] Jedn. miary

Wynik

1,5'7.3 = 31,500

Razem obmiar = 31,500

V. ELEMENT : zakup urządzeń z prefabrykatami fundamentowymi i dostawą na plac.

22. KNR 202-1220.01.00 WACETOBWarszawa 1,000 szt
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- piaskownica o Wym. 2,15 x2,15 m ze
stolikiem do babek.

szt

23.

24.

25.

26.

27.

KNR 202-1220.01.00 WACETOB Warszawa
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- huśtawka spręZynowa.

KNR 202-1220-01.00 WACETOB Warszawa

1,000 szt

1,000 szt
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- huśtawka wahadłowa dwuosobowa.

KNR 202-1220.0'1.00 WACETOBWarszawa 1,000
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- huśtawka Wagowa czteroosobowa'

KNR 202-1220.01.00 WACETOB Warszawa 1,000
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ karuzela platformowa o śr. 1,25 m.

KNR 202-'1220.01.00 WACETOBWarszawa 1,000
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ zestaw rekreacyjny dwuwiezowy z
ześlizgiem.

-- Konie wydruku pEedmiaru --
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sTRoNA TYTULoWA PRZEDM|ARU RoBÓT
Temat nr : P2J.001.0002

ORGBUsSERWlS Poznań
KOBRA wer. 8.0

PRZEDMIAR ROBOT

' { 
-a*c't.o0f sI}J deilejewpkan F#^*'.='^ł^ . 

_,.-n

",..*';i:.ł:ł,ł4ł, *ffi

Budowa : Plac zabaw dla dzieci.
Kod CPV ' 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placÓw zabaw

obiek: Plac zabaw dla dzieci w Jastzębiu.
Kod CPV : 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placÓw zabaw

Adres : Wieś Jastzębie, dz. nr 23214

] Roboł budowlano. montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci. i

Kod CPV : 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placÓw zabaw

lnwestor : GMINA BARTNICZKA

Wykonawca: Pzetarg wg Ust. o Zamówieniach Pubłicznych

opracował: lrena Betlejewska, Brodnica' ul.Kamionka 7 Data : 2009_06_12



PRzE0MtAR RoBÓT
T:*:, n:: 

li_Jj01.0002
Budowa: Plac zabaw Cla dzlecl
Obiekt: Plac zabaw dla dzieci w Jastrzębiu'
Adres: Wieś Jastzębie' dz. nr 23214

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.

oRGBUD.sERWls Poznań

KOBRA wer. 8.0

Data : 2009-06-12
Str: 1

Podstawa kalkulacji i Opis pozycji
L lloŚc

l' ELEMENT: RoboĘ przygotowawcze

'1. KNR 201.0114-02.00 WACETOB Warszawa
Roboty pomiarowe przy powieŻchniowych robotach ziemnych _ niwelacja koryt pod nawierzchnie placÓW
postojowych

Jedn. miary

0,052 ha

517/10000 = 0,052

KNR 221.0112.01-00 MBGP|K
Koszenie chwastów ijednorocznych samoSieWóW na terenie : niezadrzewionym

Razem obmiar = 0,052

465,300 m2

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie afimevczne Wynik

517.0,9 = 465.300

KNR 221.0112-03.00 MBGP|K
Wygrabianie oraz zebranie W stosy chWaStÓW ijednorocznych samosiewÓw.

Razem obmiar = 465.300

465,300 m2

apis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmelyczne Wynik

517.0,9 = 465,300

KNR 221.0202.02.00 MBGPiK
Ręczne pzekopanie gIeby na terenie płaskim' przy gruncie kat'lll : zadarnionym

Razem obmiar = 465,300

103,400 m2

Opis pazyqi abmiaru Wyrażenie arinetyczne Wynik

517-0,2= 103,400

Razem obmiar = '103,400

0,016 ha
5, KNR 221.0403.04.00 MBGPiK

Wykonanie trawnikÓw dywanowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem
gruntu: kat.lll

apis pazycji abniaru W y r a ż e n i e a r.Jlm ef y c z n e Wynik

517'0,2/10000 =

0,006 =

0,0r 0

0,006

ll, ELEMENT : Roboty ogrodzeniowe.

6, KNR 202.'1801.02-00 WACETOB Warszawa
Cokoły betonowe o wymiarach 0 20 x 0,15 m na fundamencie betonowym o wymiarach 0,20 x 0 40 m

7.

Razem obmiar = 0,016

23,250 m

Opis pozycji obntaru Wyrażenie ańnetyczne Wynik

(46,5)'(05)= 23,250

Razem obmiar =

KNR 202.1804.11-00 WACETOB Warszawa
Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,1 0 m obetonowanych w gruncie - montaz i

dwukrotne malowanie słupkÓw farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i średnicy rur 70 mm

23,250

46,500 m
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Lp Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

apis pozycli obmńru Wyrażenie arytnetyczne Wynih

46,5 =

Razem obmiar =

4O.JUU

ąó śoo

1,000 kpl8. KNR 202-1808.02.00 WACETOB Warszawa
Wrota typowe o szer.3,0 m z fuńkamio szer.1,0 m, Wykonane Z SiatkiW ramach z kątownikÓw bez pasa
dolnego z blachy - zawieszone na gotowych słupkach i dwukrotnie malowane farbą olejną _ Wys.Wrot: '1,60 m

Opis pozycli obmiaru Wy raŻe nie arytn ety cz ne Wynik

1= 1,000

lll. ELEMENT : Roboty budowlane dotyczące montażu urządzeń placu zabaw'

9. KNR 201.0212.02-00 WACETOB Warszawa
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemnoŚci łyżki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll

Razem obmiar = 1 ,000

5,259 m3

Opis pozycji obniaru WyraŹe nie ar'lm ety czne Wynik

piaskownica :

huśtawka wahadłowa

huśtawka Wagowa :

karuzela platformowa

zestaw rekreacyjny ;

2,15.2,15'0,3 =

0,45-0,8.2'1,1 =

0,45-0,8.2-1,1 =

0,8.0,8-1,1 =

0,45.0,8.4-1,1 =

1,387

0,792

0,792

0,704

1 ,584

10.

Razem obmiar =
Ę 

'Ęo

3,652 m3KNR 201-0501-01.00 WACETOB Warszawa
Ręczne Zasypywanie wykopów ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezącej
odległośc do 3 m oraz zagęSzczaniem WarStW Ubijakami ręcznymi grunt kat

obok, z przerzutem ziemi na

t-1il

Apls pozycji obniaru Wyrażenie ayneaczne

5,96-(7'0,45-0,8.0,1+10-0,6.0,25+4t0,8'0,8t0,1+1.0,6-0,6.0,6+0,6'0,6.0,1+0,4.0,4.0,3) = 3,652

Razem obmiar = 3,652

11. KNR 202-1'101-01-01 IZOiEPBORGBUDW.wa 0,896 m3
Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, Wykonane ręcznie z betonu:
zwykłego z kruszywa naturalnego B 7,5

Opis pozycji obniaru Wyrażenie arytnetyczne Wynik

0.8 
-0,8.5.0, 

1 *0.45-0,8.1 2t0, 1 +0,6.0,6'4 -0, 
1 = 0,896

12.

Razem obmiar =

KNR 401.0206-02.00 WACETOB Warszawa
Zabetonowanie W stropach i Ścianach otworÓW o powierzchni do 0,1 m2 i głębokości: ponad 10 cm

0,896

31,000 szt

apis pozycji abmlaru Wyrazene arytnetyczne Wynih

12-2+5'1+2.1 = 31 ,000

KNR 202-0351.01.00 IZOiEPB 0RGBUD W-wa
Montaż elementow budowli i budynkow przemysłowych -

20t

Razem obmiar = 31 ,000

31,000

słupy obsadzone W stopach szklankowych, o masie: do

element13.

)pis pazycii obniaru Wyrazenie aymeĄ/czne

Razem obmiar =

Wynik

31 ,000

J+Ą+l|-| = 31 ,000
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14. KNR 221.0606-08.00 MBGP|K
Okładzina drewniana piaskownic,

3pts pozycl, obntaru

4,623 m2

Wyrazenie arytneyczne

2,15-2,15 =

Wvnk

4,623

Razem obmiar = 4,623

1,849 m315. KNR 221-0606.07-00 MBGPiK
Wypełnienie piaskownicy piaskiem

Opis pozycji obniaru Wyrażenie arytmelyczne Wynik

2]5',2,15-0,4 = 1,849

lV. ELEMENT : Wykonanie ławek drewnianych parkowych.

16. KNR 201-0212.02-00 WACETOB Warszawa
Wykopy oraz przekopy Wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemnościłyżki 0 15 m3, w
gruncie kategorii: lll

OpB pazycji abniaru Wy ra ze nie arylm ely czn e

Razem obmiar = 1 ,849

1,728 m3

3.2.0,6.0,6-0,8 = 1,728

17.

Razem obmiar =

KNR 201.0501.01-00 WACETOB Warszawa,
Ręczne zasypywanie WykopóW ze Skarpami Warstwami 20 cm ziemi lezącej obok, z przerzutem Ziemi na
odległośc do 3 m oraz zagęszczaniem Warstw ubijakami ręcznymi grunt kat'|-lIl

l,lzÓ

1,690 m3

opis pozycjiabmiaru Wyrażenie aryt'nĘine- Wn,k 
_

3'0,6.0,6.0,8-2-3'2'0,8-3,14.0,05r0,05 = 1 ,690

18. KNR 221.0602-07.00 MBGPiK
Słupy drewniane pergoli i trejaży, wkopywane w ziemię' wykonane : z okrąglaków

Razem obmiar = 1,690

0,072 m3

| '- opispozycjiobniaru WyrażeniearytlneryczrJ 

---- 

----Wńi 
|

3,14-0,04-0,04-(0,8+1,2+0,4).3.2 = 0,072

Razem obmiar = 0,072

31,500 m
'19. KNR 221-0607-02.00 MBGP|K

Ławki parkowe z prefabĄkatÓW zelbetowych : ObUdoWa drewniana siedzeniowa

V. ELEMENT : zakup unądzeń z prefabrykatami fundamentowymi i dostawą na plac.

20. KNR 202-1220-At00 WACETOB Warszawa
Lecz dostawa Urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ piaskownica o Wym

stolikiem do babek.

WyniA

1 ,5'7.3 = 31 ,500

Razem obmiar = 31 ,500

1,000

2.15x2,15n2e
szt

21. KNR 202.1220-01.00 WACETOB Warszawa
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ huśtawka wahadłowa dwuosobowa

1,000 szt
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[ '-o 
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Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

22. KNR 202-1220.0'1.00 WACETOB Warszawa
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ huśtawka Wagowa jednoosobowa'

23. KNR 202.1220.01-00 WACETOB Warszawa
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ karuzela platformowa o śr. 1,25 m

24. KNR 202-1220.01.00 WACETOB Warszawa
Lecz dosiawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym_ zestaw rekreacyjny dwuwiezowy z
zeŚlizgiem.

25. KNR 202.1220.01.00 WACETOB Warszawa
Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- kosz ogrodowy z pokrywą.

-- Konitr wydruku puedmiaru .-.

|lośc ,.leon. rnia"

2,000 szt

1,000 szt

'1,000 szt

1,000 szt

ił3 8łt]r:i:ł
ło^' ' :'

'u6.3P-5iv.l'i;
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OPIS
ORAZ

NAZWA OBIEKTU: Plac zabaw (wiejski-ogólnodostępny) dla ttzieci
na terenie wsi Gutowo , cz. dz. Nr 90/2. Gmina Bartniczka.

l.Podstawa opracowania.

__ 
Podstawą opracowania projektu

dla dzieci we wsi Gutowo na
inwestorskim są:

budowłano-wykonawczego na urządzenie placu zabawcz. działki nr 9012 o/Gutowo wraz z kosztorvsem

I zlecenie Gminy Bartniczka na opracowanie dokumentacjir podkład geodezyjny w skali t:só0.f Wizjaterenowa i pomiary uzupełniające

' 3:r.":'hniczno 
funkcjonalne dotyczące wymogów technicznych dla placów zabaw dża

2,ZaWes opracowania.
opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy dla urządzenia placu zabaw dladzieci wIaZ z tym związarrymi robotami budowlano-ńntazowy mi, z ptzeznaczeniem d1aspołeczności wiejskie.i wsi Gutowo.

3.Stan istniejący.
Działkanr 9012 usytuowana jest w centrum wsi Gutowo i stanowi działkę zabudowanabudynkiem mieszkalnym wiólorod'innym ,18 -rodzinnym, który powstał po adaptacjipałacu podworskiego we wsi Gutowo ,otoczonego parkiem podworskim.Działki nr 90/2 o powierzchni 0,3835ira-usytuowana jest po stronie lewej drogi powiatowejrelacji Gutowo-Leźno , w odległości ?59; oJ ;k'''y;*"nia dróg: powiatowej Gutowo -L*"7n9 z woj ewód zką nr 5 4 4 r elacji Brodni ca- Lidzbark.
Działka nr 90/2 posiada ksztah n"ieregulam.go .r*o.okąru - gtanicząc stroną wschodnią zdrogą powiatową Gutowo-LeŹno nu'ał,rgoi.i ok. zom' od strony północnej, zachodniej ipołudniowej z terenem dziaŁkiużytkowanej rolniczo n golzs. Za gruitami .oirrymi od stronypołudniowej w odległości 200m przebiega-droga wojew ódzkarv strą'u oJ ,ńy północnej wodległości 200m przebiega linia kolej owa relacj i Brodnica_Lidzbark.Po prawej stronie drogi 

_powiatowej, wschodnia strona działki nr 9Ol2 us}.tuowane są 3budynki wielorodzinne 
1Jio rodzin). Działka po.iuau o|.o;;;il ,rł^ł" id strony drogipowiatowej ' Wjazd na działkę z diogi powiatowej 

'oa ,"r.ony północnej działki, prowadziprzez vĄazd wspólny na dz. nt 9O/2 i.do buaffi-- gorpoo arczych dz. nt 90/23. Podzagospodarowanie placem zabaw przewidziano część dziiui3tzyległą bezpośrednio do drogiwjazdowej i budynku.lS-rodzinnego. Planowunu po-i"rz.rr"iu zagospodarowania ok. 0,03ha.Rozpatrywana część działki posiaja uksaałtowanie płaski. o po'io-ie około 108,0 -108,5 mnpm -telen zagospodarowany aktualnie jako trawnik z nieiic znymi arzewami liściastymistanowiącymi zagospodarowanie przestrzeni przypałacowej. Występująca na placuinfrastruktura nie koliduje 
' p.oi.ttowanymi ói ,|tonu,riu robotami budowlano-montazowymi' Drogi dojazdowe do bldynku ósiemnastorodzinnego ( budynek pałacowy zbalkonem) oraz droga dojazdowa do budynku mieszkalnego usy.tuowanego po stroniepołudniowej clziałki 

- 
okalają częśc działki' przezna.;;ń pod zagospodarowanie placem

Tb?y tworząc wydzieloną samoistnie strefę uiytt o'uniu .-Podłozę gnrntowe w obrębie planowanych robói jest nośne, gnrnt półprzepus zczalny .Poziom wód gruntowych-l,5m od pozi,imu istniejącego terenu.



4.stan projektowany. " " ',",,,'L' 
,' ',','':t:'!,;\l-''.:',:.":I .., r, _,..,i; i -

- Powierzchnia zagospodarowania placem d,o zabawdla dzieci _ 3 r 1,0 ..,2,;;;;lj:l:.ri.

Terenprzeznaczonyffil.placemdozabawd1adzieciwymaga
nieznacznych robót ziemnych powierzchniowych; .;;;fi" usytuowanej w rozwidleniu-drógdojazdowych do budynku o'i"*"u.to.odzinnógo Ń" ."ł"1 powierzchni zagospodarowaniakonieczne jest dokładn" -vr.o''*ie .ostin ro-sci tm;i;stej oraz usunięcie odros tow przyistniejących drzewach i krzewow;.;':uo**ych w obrębie zaprojektowanego us1,tuowaniaurządzeń oruz ścieŻek i stref be.pi""rćn t*awządzen ZaproJeKtowane]

W miejscach usytuowani u 
"rrii;;iptu.u zabui Jia_dzieci - w tzw.strefie bezpieczeństwa-określonej p"ć'. producenta *rĘarrniu _r-ń"łrrr:^ na rysunku w projekciezagospodarowania terenu , naleŻy *yźnu"ry"usytuowanie fundamentów urządzenia( zgodnie z DTR -produceną i*'f;ać wykopy puJ,o.. pod fundamenty betonowe .W miejsca'h *vłu'zonych sciezek należy iuraro ilkil.ffiffi;:T'i'J,niejącą trawę idogęścić istnie'jąle podłoźe trawiaste wałem a" pi"]ęg'".:i trawników a Wawędzie ściezkibezpośrednio przed otwarciem ptu"r-^au* w?";;;;:;;.".wysypanie linii krawędziowychwapnem *tak jak na boiskach i * trakcie 

"1>łlr"*^iriu"po*i.r.chnie ścieŹek o nawie rzchnitrawiasto $untowei zaczną.się*y.Ęe od;o;.,uiło""*'9.^hni trawias tej iwyznaczanieich krawędzi stńe. 'n ;bń;jrrJ."'po'o.tuł. nu*ńJ.r'oi" trawiaste nut"ry wykosić iwyrównać ' szczególnie staranie w' oznaczonej na projekcie zagospodarowania strefiebezpieczeństwa urząd zęń i'" p"*tlchni boiska'ao płii'""Żnej. Powierzchnie nietrawiaste

'"iJfii"'ffii 
obsiać trawa nislą ' od|o*ą na chodzónie -wskaźanu -i.*unt a traw jak na

Powierzchnia działk'

'dlatego*;ń;ifrr:T;r:J:'':łil':if ffi T'[*::'iff :::"#"#Ł"f':::ńT;powlekana o wys' 1'25m,:J'ł"pL'.i stalowych , .ot oł"- betonowym ,wystającym ponadteren l0-15cm 'Pozostawiono bez zm,ian u.ynuo-ur'i. Jlgi dojazdowej do istniejących
iljJtr#.rj';ff"Hi: ń';;';;;" w piojekto**yń ogrodzeniu us}.tuowanie bram

Projektowan" .oboty uuŹoout**'o'tY91" polegają na wykonaniu fundamentów podurządzenia placu zabaw dla dzieci _' s"ist" ;' *'rń;ych podan ych przez dostawcę
;i:i'il:ll; 'ł1Tf,"ji:' -'*:t ..':::uo*! ź o;'"ad#ł"**^l fundamentami do ichzakotwienia . W związku,,go,*yr,,il}ió ffii,lffin'ffi- ilffiffxą*x#lwykopów punktowych. poj 

'tópa i."aury[o-u* 
_,-^*yt 

on*iu podłoźa w poziomieprzemaIzania gruntu ( -1'0m oa po'iomu otaczającego jerenu; 
, z betonu B-7,5 o gr. l0 cm.na warstwie odcinającej piaskowej gr. 5-l5 .-.'U;ru;i.niu pr.abrykatów 1'naun,.nrowych

;."rr#::'?omŃanióm' 
ustawie-niu urządzen ia - Zab,eionowaniu kotw usytuowanych w

ilJIfi fi yHffi 1'':ffi *looi'"o,iilffi :ffiT::;ffi*"-:riffi ;J#ńi*#
Projektowane osrodzenie o wysokości 1,5m z bramami i furtkami o szer. l '0m należyzabezpieczyć antikoro zyjnie i vłykonczyc elementami bezpiec znymi dla dzieci.

1.l&bqŁlykończeni owe.
W cęlu uzyskania estetycznego wyglądu

plac zabaw dla dzieci
z rozłoŻystą koroną

przeznaczonej pod
w'ysokopiennymi

placu 
..?b.u* ,zaprojektowano w obrębie strefyuzupełniające nasadzenia drzewami ix.i"'i"#( lipa, kasztanowiec , klon)_ _g 

";;;;k;;



'r''-1;_ 'ł'- 'rj'' ';r.
Zagospodarowania 

'oraz obramowania stref użytkowania ( zagranicy strefy placu zabapl," ,i.'-''
drogąwjazdowądo budynków mieszkatnych) żywopłotem o docelowej wyso[ogqi;6680,,.orn
(zprzetvvąw miejscu .vqlvznaczonego przejścia pomiędzy strefami) :7-'}i'l- j,]u,i.:lł]l-

4.4. Urzadzenia piacu zabaw dla dzieci.
Zaprojektowano plac zabaw dla dzieci jako wydzielony od innych stref działalności za
pomocą ogrodzenia trwałego-z'podziałem na dwie strefu zabaw roz,dzielone drogą wjazdową
do budynku mieszkalnego.
Aby użytkowanie placu było wygodne dla dzieci i opiekunów poza vządzeniami słuzącymi
do zaba*y , przewidziano w obrębie placu usytuowanie 2 ławei parkowych z oparciem óraz
ko sza parkowe go _z pokrywą uniemożliwiaj ącą rozwiewanie odpadkow .-
W celu wszechstronnego rozwoju dziecka przyjęto następujące wyposaŹenie placu zabaw w
urządzenia:
a) huśtawki:
- huśtawkę wahadłową dwuosobową
- huŚtawkąwagową(bujawkę) -cŻeroosobową
- huśtawkę sprężynawązpałąkami t.',konik'' lub,,kaczka''
b) urządzenia rekreacyjne
- piaskownicę o wym 2,75*2,I5mze stolikiem do układania babek piaskowych- zestaw rekreacyjny dwuwieżowy o maks. wys. podło gi I,2m-ztrapem i zóślizgiem- karuzelę platformową-małąo śr. max. 1,25 m
c) utządzenia sportowe
- bramkę dla dzieci ( o wym. S:2'0m i h:1,5m) z koszem Z polęcząna wys. 1,6-1,8 m.

4.S.Wytvczne użytkowania obiektu.r1ro.- rrystaniu z urządzeń.
Wyposażenie placu zabaw jest przeznacz.one dla określónej grupy wiekowej. Zazwyczaj d1a
dzieci w wieku od 3 do 12 |at. Z urządzen naleŻy korzystaó 

'goł.'i" 
, prr"rnu"ręniem.

W szczegolności:
- zaleca się zabawę dzieci pod opiekądorosłych,
_ w czasie zabav,ry unikać biegania po urządzeniach i popychania,
- nie należy wbiegać na ślizgi ĄeŻdża|ni,
- na jednej huśtawce powinno huśtać się jedno dziecko,
- nie wolno huśtać się na stojąco'
_ nie wolno wchodzić na barierki, daszki i inne elementy urządzennie przeznaczone do
chodzenia,

- nie korzystac z urządzenpodczas deszczu i oblodzenia,
_ nie wolno jeździc rowerami dzieciom powyŹej 5 lat i wprowadzać psów na plac zabaw.

KONTROLA I KONSERWACJA
otu.up@awidłowegodziałaniaurządzendozabawywymagane
jest dokonywanie regularnych kontroli i konserwacji zgodnie zponiższymi zasadami :
_ wszystkie czynności muSZą być dokonywane przez osoby kompetentne, dysponujące wiedzą
fachową.
_osoba odpowiedzialnazastan urządzeń do zabawy zobowięana jest ustalić terminarz
przeprowadzania przedsezonowych kontroli i konserwacji orazkontroli i konserwacji bieżącej
-termin i sposób przeprowadzania kontroli i napraw powinien być zgodny z za|eceniami
producenta.
- naleŻy 

. 
sp or ządzac p ise mne protokoły k ontro l i i k o nserwacj i.

- w razie stwierdzenia wady urządzenia, która może doprowadzić do obraŻeń dzieci podczas

I

W.



'

- r- l;.; -.r- . 
t,11, , ,:r,-1,.1,., _ i !.,r1;i..zabaw nalęŻy uniemożliwić dostęp do wządzenia do czasu przeprowad zenianaprawv.' ' ) ' :.wszelkienapIawypowinnybyćdokony.wafieprzyużycitloiyginalny"n",ęs"i-łup;;*"r'.

KONTROLA
A codzienn a l przy duzej eksploatacji lub wysoki m zagrożeniu wandaliz mem / Przyoględzinach naleĘ zv',"rócić, uwagę.'u 

' 
.'yriość' przeńity między urządzeniem a gruntem'wykończenie wygładzonych powierzchni, wystające fundamenty, ostre krawędzie, brakujacelub połamane części' nadmierne zuży cie, integrainosc struktury.

B dwa r^zy w tygodniu - jakwyżej przy nonnalnym uzytkowaniu.
C raz w miesiącu
Kontrola funkcjonalna, szczegółowa, mająca na celu sprawdzenie funkcjona1ności istabilności sprzętu wtaz z badaniem stopnia zużyciai zwróceniem uwagi na elementy
nierozbieralne.
D kontrola podstawowa - raz,w roku
Kontrola podstawowa w celu oceny bezpieczeństwa, stanu elementów fabrycznie
zamkniętych, ocena fundamentów i nawierzchni. obejmuje ona skutki działaniaczynników
atmosferycznych, objawy gnicia i korozji oraz wszelń 

" 
riiiunypo'io.., u"r|i..'.rirt*u

wynikaj ące z uŻyw ania sprzętu, wykonywanych napraw i wymiany elementów.

KONSERWACJA
Ponizej podano punkty, które powinny zostać objęte czynnościami kontrolnvmi ikonserwacyjnymi we wszystkich typach urządzen'do riau-;- 

rrrJlrr]

Strefa bezpieczeń'tl w okresie uzytkowania należy zichowaćwolną strefębezpieczeństwa / upadku / w odległości min-1,5- oa óu.yr.' urządzelńa. obszar strefybezpieczenstwa powinien być poL.yty daminą, piaskień, drobnym zwirem lub innymimateriałamiłagodzącymi upadek. W śtrefie bez::piec;zenstwa nie naleŻydokonywac naprawnawierzchni twardymi materiałami i nie wolno umieszczacżadnych przedmiotów.

Śruby i sworznie
Dokręcać w razie potrzeby. odkręcone śruby zawszewpływająujemnie na jakoŚć obiektuotaz na stopień bezpieczenstwa, szczególnie w przypadl 

' 
torrslrutcji dreńianych iruchomych' Sprawdź, czy nigdzie nie brakuje śrub.'Pusty otwór wskazuje na brak Śruby.Niedozw o lo n e rvym ia ry o tw o rów / zalłJeszczenie /

Sprawdź ,czy w wyniku zużycialub wandalizmu nie powstały niebezpiec zne szczeliny, które
1o 

gą b yć pr zy czy ną zakle szczeni a c zę ś c i c i ała.
Palce - 8-]5 mm w p-rzypadku ruchu wymuszonego / np. podczas zjazdunazjeżdżalni l.Stopa - większe niz 30 mm w przypadku powierzihni pri"rru"ronych do stania.Głowa - 90 - 230 mm w przypadku utządzeńdo zabaw' które sąłatwo dostępne dla dzieci wtoŻnym wieku.
1l0-230 mm w przypadku urządzendostępnych dla dzieci powyżej 3 lat.Zakofwienie
Urządzeniado zabaw muSZąbyć zakotwione na stałe do podłoża. Zalecasię szczególnąkontrolę i konserwację miejsc zakotwienia wcelu ,t ryńuiiastabilności utządzen.Elementydrewniane na styku powietrze grunt / w tym drewno zagłębione w ziemi/ należymalowaćfarbami asfaltowymi minimum taznasezon. Wystające-eiementy betonowych fundamentówpowinny być przykryte minimum 20 cm warstwąziemi ( vwaz z darnin{ lub piasku wsposób uniemozliwiający gromadzenie się wody wokół słupów nośnych.
Malowanie
Konserwacja drewna to niezbędny warunek zachowania jego funkcjonalności i wyglądu.zalecamy malowanie drewna kolorowymi impregnatumi m'inimum raz na 3 lata. w trudnych



warunkach klimatycznych / pełne słońce lub pełny ciefl lmalowanie nalężynrzęorcwadzac." -częściej' Przed malowaniem zaleca się czyszczenie drewna strumienie"'_#ó5', 61,'61'1"' "'''
ciśnieniem. Proces malowania powinión odbyr,vać się w temperaturze + 10 oC. ń};#;'i'"''
nakładamy na drervno suche przy pomocy pędzla. Niektóre elementy a..*nlunj,iflń-futr lpowinny byc malowane dwukrotn,.e Z przerwą min 2 gotlziny.
Konstrukcje metalowe naleŻy malowaó ponownie w ialeŻnosci od stopn ia zaŻycia.

s.wpływ projektowanych robót na środowisko.
Projektowane roboty budowlane i wządzenie terenu nie zmieniają charakteru istniejącego
terenu nie zwiększają zapylenia ani hałasu a mają na celu 

-dóstosowanie 
placów jo

zwiększonego ruchu (użytkowania) młodzieŻy i dzleciw wieku 3-15 lat..
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko , a w trakcie prowadzeniarobót nie wystąpią przyczyny mające s't<ółi*y wpływ na środowisko ( ani na atmosferę ,ani na glebę, ani na roślinność, ani na wody gr.'nio*.). Ewentualny hałas przy robotachbudowlanych nie będzie przekaczń natężenń dopusźczalnego dla otoczenia i będziekrótkotrwały ( sumarycznie około 10 godzin)

6. Skrócona Informa cja BI0.Z
Podstawa opracowania .

Podstawę opracowania ,, Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia', są-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z druiz3.i.*.u 200k w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeilstwa i ochrony zórowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony
zdrowia ,Dz.IJ. rlr 120/2003 poz. 1126 , zpóźruejszymi zmianami- Ustawa z dnia7 lipca 1994t - Prawo budowlane (oź. u. Z20O0r.Nr l06,poz . 1126, z
póŹniej szym i zmiarrami,_ Rozporządzenie Ministfa Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 22003r nr 47,po2.401).- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia20.O9.2}0lr w sprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeAtechnicznych do robot
ziemnych ,budowlanych, drogowych (Dz.U. zzóotrnr 118,poz . 1263)

robót.
W trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą wystąlić zagroŻenia
pracowników lub osób- postronnych tylko w p.'yluatl nLprzestrzegania
szczególnoŚci przy obsłudze urządzeń mecńanióznych i ólektryczriych
prowadzonych na wykopach i w pobliżu linii energetycznych.

zdrowia |ub Życia
przepisów bhp w
oruz przy pracach

-T projektowanej inwestycji nie przewidziano wykonywania robót szczególnieniebezpiecznych.
Projektowany obiekt nie wymaga opracow ania przezkierownika budowy ,,planubezpieczeństwa i ochrony zdrowla ,, zgodnie ' Ro'po.rądzeniem Ministralnfrastruktary z dnia 23 czervvca 2003; (D2. u. n. i20, $oz. fiz6) .
Nie opracowano załączn1kagraficznego dla celów inrormacii BIoZ,gdyż projekt
zagospodarowania dla przedsięwzięcia stanowi integralną część opraiowania

7.Warunki dodatkowe.
-roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci ,znajdujących się w pasie robót. oprzystąpieniu do robót z zachowaniem warunk ow przeznich ókl;Śjonych. 

! i
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-istniejący drzewostan działki chronić przed zniszczeniem gdyż
zmianie.
-zgodnie z art.43 Ustawy ,,prawo budowlane,,
geodezyjnemu wyznaczeniu w rerenie, a po
inwentaryzacj i powykonawczej.

8. Kosztorys inwestorski.
Integralną częścią- opracowania jest kosztorys inwestorski Kosztorys zawięracharakterystykę robót , obmiar robótl kosŻorys nakładczy/ślepy oraz kosao|s inwestorskiwartoŚciowy'

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
w sprawie okreśIenia metod i podstaw

Poziom cen ICCP B ,II kwartał ź007 , ,

Kosztorys inwestorski opracowano
Infrastruktury z dnia 18 maja Ż004 r
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
ORGBUD SERWIS.

opracował:

Brodnica ,20 czerwca 2007 r
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OPIS TECHNICZNY Do PROJaKTU BUDowLANo-wYKoNAwCzEGo oRĄZ
PROJEKTU ZAGOSPODODAROWANIA TERENU DLA:

NAZWA OBIEKTU: Plac zabaul (ogólnodostępny) dla dzieci na terenie wsi Jastrzębię, dznr 23214
Gmina Bartniczka.

1. Podstawa opracowania.
Podstawąopracowania projekfu budowlano- wykonawczego naurządzenie placu zabaw dla dzieci
we wsi Jastrzębie na części działki nr 23Ż14 o/Jastrzębie wTaZ z kosztorysem inwestorskim są

r zlecenie gminy Bartniczka na opracowanie dokumentacji
r podkład geodezyjny o skali 1:500
l wizjaterenowa i pomiary uzupełniające
r dane techniczno funkcjonalne dotyczące wymogów technicznych dla placów zabaw dla

dzięci.

2. Zakres opracowania.
opracowanię zawięraprojekt budowlano- wykonawczy d|aurządzenia placu zabavł dla dzieciv"raz
z tW nłtryarrymi robotami budowlano- montażowymi, zptzeznaczeniem dla społecznoŚci
wiej skiej wsi Jastrzębie.

3. Stan istniejący.
Działka rt.23214 usytuowana w-e wsi Jastrzębie, na której znajduje się budynek szkoły. Z działkl
tej wydzielono powierzchnię zagospodarowania około 0,05h na plac zabarł d\a,Jzieci.
Rozpatrywana część działki posiada uksztahowanie płaskie o poziomie około 140,8m n p m.Teren
zagospodarowany aktualnie jako trawnlkzlicznymi drzewami iiściastymi. Występująca na placu
infrastrukhua nie koliduje z projektowanymi do wykonania robotami budowlano- montazowymi.
PodłoŹe gruntowe w obrębie planowanych robót jest nośne' grunt połprzepuszczalny. Poziom wócl
gruntowych- i'5m od poziomu istniejącego terenu.

4. Stan projektowany
Powierzchnia zagospodarowania placem dla dzieci - 517 m2.
4.1. Makroniwelacja i roboĘ dostawcze

Teren przęznaczony pod zagospodarowaniem placem zabaul dla dzieci wymaga
nierulacznych robót ziemnych powierzchniowych w strefie usyfuowanej. Na całej
powierzchni zagospodarowania konieczne jest dokładne wykoszenie roślinności
trawiastej oraz usunięcie odrostów przy istniejących drzewach i krzewów usytuowanych
w obrębie zaprojektowanego usytuowaniaurządzeń oraz ścieŻek i stref bezpieczeństwa
vrządzeń. W miejscach us1'tuowaniaurządzeń placu zabaw dla dzieci -tzw. Strefie
bezpieczenstwa okręślonej ptzez producenta urządzenia zaznaczonej na rysunku w
projekcie zagospodarowania terenu, należy wy7naczyc usytuowanie fundamentów
urządzenia (zgodnie z DTR _ producenta) i wykonać wykopy punktowe pod fundamenty
betonowe. W miejscach wyznaczonych Ścieżek na|eży bardzo dokładnie wykosić
istniejącątrawę i dogęścić podłoże trawiaste wałem do pielęgnacji trawnikoĘ a
krawędzie Ścieżki bezpośrednio przed otwarciem placu zabaw, zaznaczyc przez
wysypanie linii krawędziowych wapnęm - tak jak na boiskach (w trakcie uz1.tkowania
powierzchni ścieżek o nawierzchni trawiasto- gruntowej zacznąwyróżniać od pozostałej
powierzchni trawiastej iwyznaczenie ich krawędzi stanie się zbyteczne)' Pozostałe
nawierzchnie trawiaste należy wykosić i wyrównać, szczególnie starannie w oznaczonej
w projekcie zagospodarowania strefie bezpieczeństwa urządzeń. Powierzchnie
nietrawiaste przekopać i obsiać trawą niską odporną na chodzenie _ wskazana
mieszanka traw jak na boiska piłkarskie. Powięrzchnia działki przeznaczona pod
zagospodarowanie placem zabaw jest częściowo ogrodzona, dlatego zaprojektowano



ogrodzenie placu zabaw w tbrmie ogrodzenia siatką stalową powlekaną o wysokości
1,?5m na słupkach stalowych z cokołem betonowym wystający ponad teren 10-15cm.

4.2.Roboty budowlano - montazowe
Projektowane roboĘ budow'ano- montazowę polegająna wykonaniu fundamentów'pod
urządzerua placu zabaw dla dzieci ściśle według wytycznych podanych przez dostawcę.
Planuje się zakup urz+dzę11z prefabrykowanymi fundamentami do ich zakotwienia. W
zwią.zku z powyżsrym roboĘ fundamentowe będą polegały na wykonaniu wykopów
punktowych pod Stopy prefabrykowane' wykonaniu podłoza w poziomie przemarzaria
gruntu z betonu B-7,5 o gr. 1Ocm. Na warstwie odcinającej piaskowej gr. 5-15cm.
Ustawieniu prefabrykatów fundamentowych z ich wypoziomowani em. Ustawieniu
urządzęnią. Zabetonowaniu kotew. obsypaniu fundamentu _ z zachowaniem warunku iz
grunt powinien pokrywać prefabrykat warstwąo gr. 15-20cm. Projektowane ogrodzenie
o wys. 1,5m nalezy zabezpieczyÓ antykorozyjnie i wykończyć elementami bezpiecznymi
dla dzieci. W istniejącym ogrodzeniu (od strony drogi zamontowaó furtkę o szerokości
1,05m wTaz z bramą wjazdową szer. 3'00 m).

 .3.Utządzenie placu zabaw dla dzieci
Zaprojektowano plac zabaw dla dzieci jako wydzielony od innych stref działalności za
pomocąogrodzenia trwałego. Aby uzytkowanie placu było wygodne dla dzieci i
opiekunów pozaurządzęntan^ń służącymi do zabawy, ptzewidziarto w obrębie placu
usytuowanie 2 ławek parkowych z oparciem orazkoszaparkowego z pokrywą
uniemozliwiającąrozwiewania odpadków. W celu wszechstrorrnego rozwoju dziecka
przyjęto następujące wyposażenie placu zabayy w utządzenia:
a) huśtawki:

. huśtawkęwahadłową2_osobową

. 2 huśtawki wagowe 2-osobowe

. huśtawkę spręzynowązpałąkami typu ',konik'' lub ,,kaczka''
b) urządzenia rekreacyjne:

. piaskownice o wymiarąch 2,15x2,15m. Zę stolikiem do układarria babek
piaskowych

. zestaw rekreacyjny dwu wieżowy o maksymalnej wysokości podłogi I)mz
trapem i ze ślizgiem

. karuzelę platformową- małąo śr. max. 1,25m
4.4.Wfi czne uzytkowania obiektu.

Informacj e ogólne o bezpiecmym korzyst aniu z urządzeń.
Wyposażenie placu zabawjest przeznaczone dla określonej $upy wiekowej. Zazwyczaj
dla dzieci w wieku od 3 do 12lat. Zurządzenna|eŻy korzystać zgodnie z
przeznaczeniem. W szczególności :

. zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych

. w czasię zabav,y unikać biegania po urządzeniach i popychania

. nie na|eŻy wbiegać na ślizgi zjeżdzalni,

. na jednej huśtawce powinno bujać się jedno dziecko

. nie wolno huśtaĆ się na stojąco

. nie wolno wchodzić na barierki. daszki i inne elementy urządzeń nie
przeznaczone do chod zenia

. nie korzystać zurządzen podczas deszczu i oblodzenia

. nie wolno jeżdzić rowerami powyŻej 5 lat i wprowadzać psów na plac zabaw.



KONTROLA I KONSERWACJA
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania urządzeń clo zabałłv
wymagane jest dokonywanic regulamych kontroli i konsenł,acji zgodnie ,Z

*:''Tfl':'jffi 3ffi uszą być do ko n}łvan e pt zezo sob y ko mpetentne,
dysponuj ące wiedzą fachową

' osoba odpowiedzialnazastan urządzęń do zabawy zobolńęana jest ustalić
terminarz przeprowad zanta przedsezonowych kontroli i konserwa cji oraz
kontroli i konserwacji bieżącej

' termin i sposób przeprowadzaniakontroli i napraw powinien być zgodny z
zaleceniami producenta

' naleĘ sporządzac pisemne protokoły kontroli i konserwacji
' w razie stwierdzenia wady urządzenia. która może doprowadzic do obrazeń

dzieci podczas zabawy naleŻy uniemożliwić dostęp dó wządzenia do czasu
przeprowa dzenia naprawy

' wszelkie naplawy powinny być dokonywane przy uzyciu oryginalnych części
zapasowych

KONTROLA
a) codzienna l przy duzej eksploatacji lub wysokim zagroŻeruu wandalizm em l Prz,v
oględzinach nalezy zvił.ócić uwagę na: czynność, przeświĘ między urządzeniem a gruntem,
wykończenie wygładzonych powierzchni, wystające fundameniy, ó.t'. krawędzie, brakujące
lub połamane części, nadmieme zuży cie, integralność struktury.
b) dwa ruZy w tygodniu _jak wyżej przy norrnalnym użytkowaniu
c) nz w miesiącu
Kontrola funkcjonalna, szczegółowa, mająca na celu sprawdzanie funkcjonalności i
stabilności sprzętu wtaz z badaniem stopnia zuŻyciai zwrócenie* u*ugi na elementy
nierozbieralne.
d) kontrola podstawowa - raz w roku
Kontrola podstawowa w cęlu oceny bezpieczeństwa, stanu elementów fabrycznie
zamkniętych, ocena fundarnentów i nawierzchni. obejmuje ona skutki dziiłaniaczynników
atmosferycznych, objawy gnicia i korozji oraz wszęlkie zsriany poziomu bezpieczlństwa
wynikające zuĘkowania sprzętu, wykonyrvanych napraw i wymiany elementów.

KONSERWACJA
Ponizej podano punkty, które powinny zostać objęte czynnościami kontrolnymi i konserwacyjnymi
we wszystkich typach wządzendo zabawy:
Strefa bezpieczeństwa W okresie uzytkowanianaleĘ zachować wolną streĘ bezpieczeństwa /
upadku / w odległości min. 1,5m od obrysu urządzenia. obszar strefy bezpieczeRifwa pow-inien być
pokryĘ daminą piaskiem, drobnym zwirem lub innymi materiałamiługoł'ą.ymi upałek. W strei-re
bezpieczenstwa nie naleŻy dokonywać napraw nawiórzchni twardymi materiaiami i nie wolno
umieszczać zadnych przedmiotów.

Śruby i swonnie
Dokręcać w razie potrzeby' odkręcone śruby zawsze wpĘrvają ujemnie na jakość obiektu otaz na
stopień bezpieczenstwa, szczególnie w przypadku konstrukcji óró*nia'ycłri ruchomych. Sprawdz.
cry nigdzie nie brakuje śrub. Pusty otwór wskazuje na brak śruby.
Niedozwolone wymiary otworów l zakleszczenie /
SprawdŹ, czy w wyniku zuŻycialub wandalizmu nie powstaĘ niebezpiecznę szczeliny, które mogą
by c przy czy ną zakle szczenia czę śc i c iała.



Palce * 8_25mm w przypadku ruchu wymuszonego / np. Podczas zjazdunazjeŻdżalni l.
Stopa * większe niż 30 mm w przypadku powierichni^przeznaczonych do stania.
Głowa _ 90-23amm w pruypadku rnząd zeń do zabaw, które są łatwó dostępne dla dzieci w różnym
wieku.
l l0-230mm w przypadku urza.dzeń dostępnych dla dzieci powyżej 3 lat
Zakotwienie
Urządzenla do zabaw muszą byó zakotwione na stałe do podłoŻa. Zalecasię szczególną kontro1ęi
konserwację miejsc zakotwienia w celu utrzymania stabiiności urządzeń.Eiementy drewniane na
styku powiętrze grunt / w tym drewno zagłęLione w ziemi l naleĘ malować farbami asfaltowymi
minimum raz na Sezon. Wystające elementy betonowych findamóntów powinn y byćpokryte
minimum 20cm warstwąziemi (wraz z darniną) lut piastu w sposób uniemożliwiająiy
gromadzenie się wody wokół słupków nocnych.
Malowanie
Konserwacja drewna to niezbędny warunek zachowania jego fi'rnkcjonalności i wyglądu' Zalecamy
malowanie drewna kolorowymi impregnat ami raz na z litł. W trudnych war*kacń kiimatyc'nycń /
P!łne słońce lub pełny cień lmalowanie naleŻy przeprowa dzać częśóiej. Przed malowanie m zaleca
się czyszczenię drewna strumieniem wody pod wysot<im ciśnieniem. Pioces malowania powinien
g_{brwać się w tempetatutze + 1OoC. Impregnat nakładamy na drewno suchę przy pomocy pędzla.
Niektóre elementy drewniane / np. Daszki / powinny być malowane dwukro tiie z przerwąmin. Ż
godziny.

5. wpty'" projektowanych robót na środowisko
Projekrowane roboty budowlane i wządzerue terenu nie zmieniają charakteru istniejącego
terenrr nie zwiększajązapylenia ani hałasu a mająna celu dostosowanie placów do
zwiększonego ruchu (uŹytkowania) młodzieŻy i dzieciw wieku 3_15 tat'
PĄektowane przedsięwzięcie wpływa poz1.tywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia
robót nie wystąpiąpnyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (ani na atmosferę,
ani na glebę, ani na roślinność, ani na wody gruntoń;. Ewenfualny hałas przy robotach
budowlanych nie będzi e ptzekraczaŁ natężenia dopuszczalnego dlaotoczenla i bęozle
krótkotrwały (sumarycznie około 10 godzin).

6. Skrócona informacj a BI0Z
Podstawa opracowania:
Podstawę opracowania,,informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia'' są:

' rozporządzenla Ministra Infrastruktury z dna23 czerwca2003 r. W sprawie
informacji dotyczącejbezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeitstwa o ochrony zdrowia Dz.IJ. Nr 120/200 3 poz. 1126, z
pózniejszymi zmianami

' Ustawa z drua 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. Z 2OA0r. Nr 106,po2.
1126, z późniejszymi zmianami

' Rozporząd"enie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budówlarrych (Dz. U.
Z 2003r nr 47, poz.4}l)

' Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie
bezpieczensfwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzen
technicznych do robót ziemnych, budowlanych' drogowych (Dz. IJ. Z 20O1r nr
ll8, poz. 1263).

6.1 lnformacja o orowadzęnia robót
W trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą wystąlić zagrożeniazdrowia lub zycia
pracowników lub osób postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp
w szczególności przy obsłudze urządzenmechanicznych i elektrycznych orazprzy
pracach prowadzonych na wykopach i w poblizu linii energetycznych.



6.2. Wskazania sposobu prowadzeniu instruktażu pracowników przed prz}'stąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpieczn}'ch

' na projektowanej inwestycji nie przewidziano wykonania robot szczęgólnie
niebezpiecznych
Projektowany obiekt nie wymaga opracowania przez kierownika budowy
,rPlanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r @2. U. Nr 120, poz.1126)
Nie opracowano załączn:ka graficznego dla celów informacji BIOZ, gdyż projet<t
zagospodarowania dla przedsięwzięcia stanowi integralną część opracowania.

7. Warunki dodatkowę.
. Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci, zrajdujących się w pasie

robót, o przystąpięniu do tobót z zachowaniem \.Yarunków przy nich
określonych.

' Istniejący drzewostan działki chronić przedzniszczeniem gdyŻ zgodnie zPbw
nie ulega zmianie.

' Zgodnie z nt.43 Ustawy ,'Prawo budowlane'' obiekty o charakterze trwĄm
podlegają geodezyjnemu wyzlaczaniu w terenie, apo zakończeniu robót
podle gaj ą geodezyj nej inwentaryzacj i powykonawczej .

8. Kosztorys inwestorki.
Integralną częścią opracowania jest kosztorys inwestorski. Kosztorys zawleta
charakterystykę robót' obmiar robót i kosztorys nal<ładczylślepy oraz kosztorys inwestorski
wartościowy.
Kosztorys inwesto rski op racow an o zgod nie z Rozporządzeniem Min is tra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Poziom cen ICCP B, H kwańał2007 r,,
ORGBUD SERWIS

opracował:
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