
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAW CZEGO

ORAZ PROJEKTU ZAGOSPODODAROWANIA TERENU DLA:

NAZyA 6BIEKTU: Plac zabaw (wiejski- og lnodostępny) d|a dzieci na terenie wsi

l,aszewo , dznr !44,145 Gmina Bartniczka'

1. Podstawaopracowania'
Podstawą opracowania projektu budowlano- wykonawczego na vrządzenie placu zabaw d|a

dzieci we wsi wsi Łaszewo dz w l44, t45 wtaz z kosztorysem inwestorskim są:

l zlęcenie grrriny Bartniczka na opracowanie dokumentacji

l podkład geodezyjny o skali 1:500

l wizjaterenowa i pomiary uzupełniające
l dane techniczno fuŃcjonalne dotyczące wymog w technicznych dla plac w zabaw

d|a dzięcl

, 2. Zak'res opracowania.
opracowanie zauliera projekt budowlano- wykonawczy dlautządzeniaplacu zabauł d|a

dzieci wraz ztym związartymi robotami budowlano _montazowymi , z przeznaczeniem dla
bpołeczności wiejskiej wsi Łaszewo.
,:

: 3. Stan istniejący.
pziałkanr. 144, 145 usytuowana we wsi Łaszewo,naterenie szkoły. Z działkitej
iryydzielono powierzchnię Zagospodarowania około 420 m2 na plac zabaw dla dzieci.
lRozpatrywana część działkiposiada uksztahowanie płaskie o poziomie około 123,00 m npm.

,feren zagospodarowany aktualnie jako trawnik. Występująca na placu infrastruktura nie

ftoliduje z projektowanymi do wykonania robotami budowlano -montaŻowymi. Podłoze
:pruntowe w obrębie planowanych rob t jest nośne, grunt p łprzepuszcza|ny. Poziom w d
gruntowych_ 1,5m od poziomu istniejącego terenu.

' 4. Stan projektowany
Powierzchnia zagospodarowania placem dla dziec i - 420 m2.
Makroniwelacja i roboty dostawcze
seren przeznacr9ny pod zagospodarowaniąn placem zabaw dla dzieci wymaga

eznacznych rob t ziemnych powierzchniowych w strefie usytuowanej. Na całej
wierzchni Zagospodarowania konieczne jest dokładne wykos zenie roślinności trawiastej

usunięcie odrost w przy istniejących drzewach i krzęw w usytuowanych w obrębie
rrojektowanego usytuowania urząd zefi oraz ścieżek i stref bezpieczeristwa wządzefi. W
ej scach usytuowania vrządzeri placu zabaw dla dzięc i _ tzw. strefie bezpiecze stwa
reślonej przęz producenta urząd zenia zmnaczonej na rysunku w projekcie
gospodarowania terenu, na|eŻy w znaczyć usytuowani e fundam ent w urządzenia (z go dnie
DTR - producenta) i wykonać wykopy punktowe pod fundamenty betonowe. W miejscach
yznaczonych ściezek na\eŻy bardzo dokładnie wyliosić istlriejącą trawę i dogęścić podłoże
wiaste wałem do pielęgnacji trawnik q a krawęozie ścięzki beiposrednio przed 

_

varciem placu zabaw, zaznaczyć przezwysypanie linii krawędziowych *upn.rn _ tak jak
boiskach (w trakcie użytkowania powierz.i.i ścieżek o nawierzchni trawiasto_ gruntowej
lzną wyr Żniać od pozostałej po*ie'zchni trawiastej i wyznaczenie ich krawędzi stanie się

yteczne). P zostałe nawierz.t'"i. trawiaste na|eŻy wytośie i wyr wna ć, szczegolnie
rannle w oznaczonej w projekcie zagospodarowania strefie bezpieczeristwa urządzefi.
wierzchnie nietrawiaste priekopać i obsiać trawą niską odporrr_ą na chodzenie _ wskazana
ieszanka traw jak na boiska piłkarskie. Powięrzchnia działki przęznaczona pod



zagospodarowanie placem 7abawjest częściowo ogrodzona, dlatego zaprojektowano

ogrodr"nie placu zabaw w formie ogrodzenia siatką stalową powlekaną o wysokości t,25m

ni słupkach stalolvych z cokołem betonowym wystający ponad teren l0-15cm.

4.l.RobotY budowalno - montazowe

Projektowane roboty budowano- montazowe polegają na wykonaniu fundament w pod

vrządzenia placu zabaw dla dzieci ściśle według wytycznych podanych przęz dostawcę.

Planuje się zakup vrządze zprefabrykowanymi fundamentami do ich zakotwienia. W
związku zpowyŻszym roboty fundamentowe będą polegały na wykonaniu wykop w
ruŃtowych pod stopy prefabrykowane, wykoną1iu podłoŻaw poziomie przemarzania

gruntu z betonu B-7,5 o gr. 10cm. Na warstwie odcinającej piaskowej gr. 5-15cm.
jstawieniu prefabrykat w fundamentowych z ich wypoziomowaniem. Ustawieniu
;p;2ądzenia. Zabetonowaniu kotw. obsypaniu fundamentu _ z zachowaniem warunku iż grunt

'lowinien pokrywać prefabrykat warstwą o gr. 15-20cm. Projektowane ogrodzenie o wys.
[,5m naleŻy zabezpieczyć antykorozyjnie i wykoriczyć elementami bezpiecznymi dla dzieci.
V istniejącym ogrodzeniu (od strony drogi zamontować furtkę o szerokości 1,05m).

4. 2.Roboty wykoriczeniowe
il celu uzyskania estety cznego placu zabavł zaprojektowano w obrębie streff ptzeznaczonej
iod plac zabaw dla dzieci uzupełniające nasadzenia drzewami liściastymi wysokopiennymi z
bzłoŻystą koroną (lipa, kasztanowiec, klon).

: 4.3.Urządzenie placu zabauł dla dzieci
iaprojektowano plac zabaw dla dzieci jako wydzielony od innych stref działalności za
|omocą ogrodzenia trwałego. Aby uzytkowanie placu było wygodnę dla dzieci i opiekun w
fuzavrządzeniami służącymi do zabawy, przewidziano w obrębie placu usytuowanie 2
wet< parkowych z oparciem oraz kosza parkowe go zpokrywą uniemozliwiającą

5zwiewania odpadk w. W celu wszechstronnego rozwoju dziecka przyjęto następujące

.flPosażenie placu zabaw w urządzenia:

i a) piaskownica
: b) huśtawka sprężynowa
,, c) huśtawka
;, ) huśtawka wagowa
i, e) karuzela
!, 0 zestaw
i: g) ławka

h) kosz na śmieci
4.4. Wyty czne użytkowania obiektu.

' zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych
' w czasie zabawy unika biegania po urząd zeniach i popychania. nie należy wbiega na ś|izgi zjezdzalni,
' ll& jednej huśtawce powinno bujać się jedno dzięcko. nie wolno huśtać się na stojąco
' nie wolno wchodzi c nabarierki, daszki i inne elementy urządzen nie. prueznaczone do chodzenia

nie korzysta z urządzeri podczas deszczu i oblo dzema
nie wolno jeździć rowerami powyżej 5 lat i wprowa dzaćps w na placz aw.



KONTROLAI KONSERWACJA
Dla zapewnienia bezpiecze stwa i prawidłowego działaniaurządze do zabawy wymagane

iest do-konywanie regularnych kontroli i konserwacji zgodnie z poniŻszymi zasadami:

wszystk ie czynrtości musząbyć dokonywanę przez osoby kompetentne, dysponujące

wiedząfachową
osoba odpowie dzialna za stan utządzen do zabawy zobowiązana jest ustalić terminarz

łprzeprowadzania przedsezonowych kontroli i konserwaqi oraz kontroli i konserwacji

lbiezącej termin i spos b przeprowadzania kontroli i napraw powinien by zgodny z
',zaleceniami producenta na|eŻy sporządzać pisemne protokoły kontroli i konserwacji
',jw razie stwierdzenia wady urządzenia, kt ra moze doprowa dzić do obraż ę dzieci podczas

,Zabawy naleŻy uniemozliwi dostęp do urządzenia do czasu przeprowadzęnianaprawy
iwszelkie naprawy powinny by dokonywane przy uzyciu oryginalnych części zapasowych

.. KONTROLA
a) codzienna l ptzy dużej eksploatacji lub wysokim zagrożeniu wandalizmem l Przy

lloględzinach naleŻy zwrocić uwagę na: czynność, prześwity między vrządzeniem a gruntem,

iwykoriczęnie vłygładzonych powierzchni, wystającę fundamenty, ostre krawędzie, brakujące
ilub połamane części, nadmierne zllŻyeie, integralność struktury.
' b) dwa razy w tygodniu _jak vłyŻei przy normalnym uzytkowaniu
,' c) ruz w miesiącu
;Kontrola funkcjonalna, szczeg łowa' mająca na celu sprawdzanie funkcjonalności i
istabilności sprzętu wraz zbadaniem stopniazuŻycia i zwr ceniem uwagi na elementy
lnierozbieralne.
i' d) kontrola podstawowa - raz w roku
iKontrola podstawowa w celu ocęny bezpiecze stwa, stanu element w fabrycznie
izamkniętych, ocena fundament w i nawięrzchni. obejmuje ona skutki działaniaczynnik w
tatmosferycznych, objawy gnicia i korozji oraz wszelkie zmiany poziomu bezpiecze stwa

;;wynikaj ące z uzytkowania sprzętu, wykonywanych napraw i wymiany element w.

:.

. *ONSERWACJA
iPonizej podano punkty, kt re powinny zostać objęte czynnościami kontrolnymi i
ikonserwacyj nymi we wszystkich typach urządzeń do zabawy :

iStrefa bezpiecze stwa W okręsie uŻytkowania na|eŻy zachowa wolną streĘ bezpieczeristwa

{/ upadku / w odległości min. l,5m od obrysuwządzęnia. obszar strefy bezpiecze stwa

}powinien być pokryty darniną piaskiem, drobnym zwirem lub innymi materiałami
{łagodzącymi upadek. W strefie bezpiecze stwa nię nalezy dokonywać napraw nawierzchni
{twardymi materiałami i nie wolno umieszcza zadnych przedmiot w.
j
j-

ł. Śruby i sworznie

$Dokręcać w raziepotrzeby. odkręcone śruby zawszewpływająujemnie na jakoś obiektu

1"rT na stopieri bezpiecze stwa, szczeg lnie w przypadku konstrukcji drewnianych i
iruchomych. Sprawdź , CZY nigdzie nie brakuje śrub. Pusty otw r wskazuje na brak śruby.
:''
i'

i Niedozwolone wymiary otwor wl zakleszczenie /

łsp'"Y ź,.czy w wyniku zuŻycialub wandalizmu nie powstały nieb ezpieczne szcze|iny, kt re
ł39gą by-c przyczyną zakleszc zenia części ciała.
palce _ 8_25mm w przypadku ruchu wymuszonego l np.Podczas zjazduna zjeŻdŻalnt l.
istopa _ większe niź :o mm w przypadku powierzchni przeznaczonych do stania.

i
'i
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i:
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Głowa - g0-230mm w ptzypadku urządzen do zabaw, kt re są łatwo dostępne dla dzieci w

roŻnym wieku'
l10-230mm w przypadku urządzeri dostępnych dla dzieci powyżej 3 |at

Zakotwienie
|Jrządzenia do zaba'w muszą być zakotwione na stałe do podłoŻa. Zaleca się szczegolną

kontrolęi konserwację miejsc zakotwienia w celu utrzymania stabilności urządzeri. Elementy

drewniane na styku powietrze grunt / w tym drewno zagłębione w ziemi l na|eŻy malować

farbami asfaltowymi minimum raz na sezon. Wystające elementy betono}vych fundament w

powinny by pokryte minimum 20cm warstwą ziemi (wru z dar:niną) lub piasku w spos b

uniemozliwiający gromadzenie się wody wokoł słupk w nocnych.

Malowanie
Konserwacja drewnato niezbędny warunek zachowania jego funkcjonalności i wyglądu.

Za1ęcarrty malowanie drewna kolorowymi impregnatami raz na 3 lata. W trudnych

warunkach klimatycznych l pełne sło ce lub pełny cieri / malowanie naleŻy przeprowadzać

częściej. Pruedmalowaniem za|eca się czyszczenie drewna strumieniem wody pod wysokim
ciśnieniem. Proces malowania powinien odbywać się w temperatvrze + 10oC. Impregnat

nakładamy na drewno suche przy pomocy pędzla. Niekt re elementy drewniane / np.

Daszki / powinny być malowane dwukrotnie z przerwą min. 2 godziny.

wpływ projektowanych rob t na środowisko
Projektowane roboty budowlane i urządzęnie terenu nie zmieniają charakteru istniejącego
terenu nie zwiększajązapylenia ani hałasu a mają na celu dostosowanie plac w do
zwiększonego ruchu (uzytkowania) młodzieŻy i dzieci w wieku 3-l5 lat.
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia
rob t nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (ani na atmosferę, ani
na glebę, ani na roślinnoś , ani na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach
budowlanych nie będzie ptzektaczał natęŻenia dopuszc za|nego dla otoczepa i będzie
kr tkotrwały (sumarycznie około l0 godzin).
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ASZETYIE

PAs BEzPlEczEŃsTWA

STREFA FUNKCJoNoWAN|A URzĄDzENtA

sTREFA UżYTKoWANIA URzĄDzENlA

TEREN ztELoNY Wnłz z oGRoDzENlEM

PIASKOWNICA

HUŚHWKA SPRĘżYNoWA

HuŚTAWKA

HUŚTAWKAWAGoWA

KARUZELA

ZESTAW REKREACYJNY

ŁAWI(A

Kosz NA Śmlecl
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