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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAW CZEGO

OR^AZ PROJEKTU ZAGOSPODODAROWANIA TERENU DLA:

NAZWA OBIEKTU: Plac zabavł (wiejski- og lnodostępny) dla dzieci na terenie wsi
GrąŻawy, dznr 424 Gmina Bartniczka.

1. Podstawaopracowania.
Podstawą opracowania projektu budowlano- wykonawczego na urządzenie placu zabaw dla
dzieci we wsi wsi Grą7awy' dznr 424 wraz z kosztorysem inwestorskim są:

r zlecenie gniny Bartniczka na opracowanie dokumentacji
l podkład geodezyjny o skali 1:500
l wizjaterenowa i pomiary uzupełniające
t dane techniczno funkcjonalne doĘczące wymog w technicznych dla plac w zabaw

dla dzięci.

2. Zah'ręs opracowania.
opracowanie zawiera projekt budowlano- wykonawczy dlaurządzeniaplacu zabaw dla
dzieci wraz ztym zw|ązanymi robotami budowlano _montazowymi, z przeznaczeniem dla
społeczności wiejskiej wsi Grązawy

3. Stan istniejący.
Działka nr 424 usytuowana we wsi Grązawy' na terenie szkoły. Z działki tej wydzielono
powierzchnię zagospodarowania około 378 m2 na plac zabaw d}a dzieci. Rozpatrywana
częśi działki posiada ukształtowanie płaskie o poziomie około l23,O0 m npm. Teren
Zagospodarowany aktualnie jako trawnik. Występująca na placu infrastruktura nie koliduje z
projektowanymi do wykonania robotami budowlano -montaŻowymi. Podłoże gruntowe w
obrębie planowanych rob t jest nośne, grunt połprzepuszczalny. Poziom w d gruntowych-
1o5m od poziomu istniejącego terenu.

4. Stan pĄektowany
Powierzchnia zagospodarowania placem dla dziec i - 37g mz.
Makroniwelacja i roboty dostawcze
Teren przeznaczony pod zagospodarowaniem placem zabaw dla dzieci wymaga
nieznacznych rob t ziemnych powierzchniowych w strefie usytuowanej. Ńa całej
powierzchni zagospodarowania konieczne jesi dokładne wykos zenieroślinności tawiasteji' ' :_o:-rv=E v v't JvDt \r\r^I4ulltr wyrtuJzt'Iug lUJllI[lUsUl uąwrąstcJ

i oraz usunięcie odrost w przy istniejących drzewach i krzew w usytuowanych w obrębie
t 1up|o:'ryowanego usytuowania vrządzen otaz ścieżek i stref bezpieczeristwa urządzerł. W
I T]_']::ach.usytuowania wządze placu zabaw dla dzieci_tzw. strefię bezpieczeristwa
i oKresloneJ przez producenta urządzenia zaznaczonej na rysunku w projekcie

Ł :TffJodaroyania terenu, nalezy wznaczy usytuowanie fundamąrt w urząd zęnia(zgodnie

| ''^"-'-l_l1id:'.'1a) 
i wykonać wykopy punktowe pod fundamenty betonowe. W 

'"i.j'cach
Ł Y.:'T^':"'ych 

ściezek nalezy bardzo oot<iaanie wykosić istnieją.ąiru*ę i dogęścić podłoze

Ł T:':,'^"j-1lem do_ pielęgnacj i trawnik w a krawędzie ściezki ueżposrę-dnio przed'
Ł:i|:f:3|acu zabaw, zaznaczyc przezwysypanie linii krawędziowych wapnem - tak jak

Ł,:::':T'1*!*.''Ś'_'. uzytk9wania powierzchoi ściezek o nawierzchni trawiasto_ gruntowej

$:r-'::y.,'o;ni.ać 
od pozostałej po*i"rrchni trawiastej i wyzn aczenieich kraw ędzistanie się

izDyteczne)' Pozostałe nawierzcrrni. trawiaste nalezy wytośie i wyr wn ać, szczeg lnie
starannie w oznaczonej w proj*.i. 

'ugo.|odarowania_strefię bezpieczeristwa urządzeil.powierzchnie nietrawii't.!'ź.kopać iluśiae trawą niską odporną na chodzenie - wskazana
$rieszanka traw jak 

''u 
uoirta piłkarskie. Powierzchnia działki przeznaczona pod
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zagospodarowanie placem zabawjest częściowo ogrodzona, dlate go zaprojektowano

ogrrdr"nie placu zabavv w formie ogrodzenia siatką stalową powlekaną o wysokości !,25m
na słupkach stalolvych z cokołem betonowym wystający ponad teren l0-15cm.

4.1.Roboty budowalno - monta:Żowe

Projektowane roboty budowano- montazowe polegają na wykonaniu fundament w pod

wządzenia placu zabaw dla dzieci ściśle według wytycznych podanych ptzez dostawcę.

Planuje się zakup urządze z prefabrykowanymi fundamentami do ich zakotwienia. W
związku z powyŻszym roboty fundamentowe będą polegały na wykonaniu wykop w
punktowych pod stopy prefabrykowane, wykondniu podłoŻaw poziomie przemarzania
gruntu z betonu B-7,5 o gr. l0cm. Na warstwie odcinającej piaskowej gr. 5-15cm.
Ustawieniu prefabrykat w fundamentowych z tch wypoziomowaniem. Ustawieniu
urządzenia. Zabetonowaniu kotw. obsypaniu fundamentu _ z zachowaniem warunku iż grunt

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

4.2.Roboty wyko czeniowe
W celu uzyskania estetycznego placu zabaw zaprojektowano w obrębie stre$ ptzeznaczonej
pod plac zabaw dla dzięci uzupełniające nasadzenia dtzewami liściastymi wysokopiennymi z
rozłoŻy stą koroną (lipa, kasztanowiec, klon).

4.3.Urządzęnie placu zabaw dla dzieci
Zaptojektowano plac zabaw dla dzieci jako wydzielony od innych stref działalności za
pomocą ogrodzenia trwałego. Aby uzytkowanie placu było wygodne dla dzieci i opiekun w
pozautządzeniami słuzącymi do zabawy, przewidziano w obrębie placu usytuowanie 2
ławek parkowych z oparciem oraz kosza parkowe go zpokrywą uniemozliwiającą
rozwiewania odpadk w. W celu wszechstronnego rozwoju dziecka przyjęto następujące
wyposazenie placu zabaw w urządzenia:

a) piaskownica
b) huśtawka spręzynowa
c) huśtawka
d) huśtawka wagowa
e) karuzela
0 zestaw
g) ławka
h) kosz na śmieci

ł  .4.Wytyczne uŻytkowania obiektu.

i llf"'*acje ogolne o bezpiecznym korzystani u z utządzeit.
l Yp:'*'T: placu zabaw jest przeznaczonę dla określonej grupy wiekowej . Zazwyczaj dla
| *]eci : fr:\" od 3 do l21at. Żurzącl-eri nalezy k;.'y'il igoani. z ptzeznaczeniem. W
i szczeg lności:

a

a

a

a

a

a

zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych
w czasie zabawy unikać biegania po urząd zeniachi popychania
nie nalezy wbiegać na slizgi zjezdzahi,
na jednej huśtawce powinno buja się jedno dziecko
nie wolno huśta się na stojąco
nie wolno wchod zić, nauariert<i, daszki i inne elementy utządzen nie
przeznaczone do cho dz eni a
nie korzystać z utządzeri podczas deszczu i oblo dzęnia
nie wolno jeżdzić rowerami powyŻej 5 lat i wprowa dzaćps w na plac
zabaw.



KONTROLAI KONSERWACJA
Dla zapewnienia bezpiecze stwa i prawidłowego działania wządze do zabawy wymagane
jest dokonywanie regularnych kontroli i konserwacji zgodnie zponiŻszymi zasadami:

wszystkie czylutości musząbyć dokonywane przęz osoby kompetentne, dysponujące
wiedząfachową
osoba odpowiedzialna za stanurządzen do zabawy zobowiązana jest ustalić tęrminarz
prueprowadzaniaprzedsezonowych kontroli i konsenvacji oraz konfroli i konserwacji
bieżącej termin i spos b przeprowadzania kontroli i napraw powinien być zgodny z
zalecęniami producenta na|eŻy sporządzać pisemne protokoły kontroli i konserwacji
w razie stwierdzenia wady urządzenia, kt ra moze doprowadzić do obraŻen dzieci podczas
zabawy naleŻy uniemozliwić dostęp do urządzenia do czasu przeprowadzenianaprawy
wszelkie naprawy powinny być dokonywane przy uzyciu oryginalnych części zapasowych

KONTROLA
a) codzienna l przy dużej eksploatacji lub wysokim zagroŻeniu wandalizmem / Przy

oględzinach naleŻy zvw cić uwagę nai czynność, prześwity między urządzeniem a gruntem,
wykoriczenie wy$adzonych powierzchni, wystające fundamenty, ostrę krawędzie, brakujące
lub połamane części, nadmieme zuŻycie, integralnoś struktury.

b) dwa ruy w tygodniu _jak wyŻej przy normalnym uzytkowaniu
] c) raz w miesiącu

Konfrola funkcjonalna, szczeg łowa' mająca na celu sprawdzanie funkcjonalności i
stabilności sprzęfu wrazzbadaniem stopniazuŻycia i zwr cęniem uwagi na elementy
nierozbieralne-
',,, . d) kontrola podstawowa - tvw roku
Kontrola podstawowa w celu oceny bezpiecze stwa, stanu element w fabryc znię
ąąurkrtiętych, ocena fundament w i nawierzchni. obejmuje ona skutki działaniaczynnik w
afuosferycznych, objawy gnicia i korozji orazwszelkie zmiany poziomu bezpieczeristwa
rłrynikajac e z uŻytkowania-sprzętu, wykonywanych napraw i wymiany element w.

|oniżej po{ano punkty, kt re powinny zosta objęte czynnościami kontrolnymi i
|onse'ryacyjnymi we wszystkich typach urządzendo zabawy:
S.tref;a bezpieiczeristwa W okresie uŻytko**iu naleŻy zachowac wolną streĘ bezpiecze stwa
/upadku/wodległości min. l,5m od obrysuurządzenia. obszar stres bezpieczęristwa
pty en być pokryty daminą piaskiem, drobnym żwirem lub innymi materiałami
ła$o-'{!ąo'yrrri upadek. W strefiiiezpiecze stwa-nie na|eŻy dokonywać napraw nawierzchni
'twer-d'1ryti materiałami i nie wolno umiesz czaćżadnych przedmiot w.

Śruby i sworznie
m$$łc'w.1ryie potrzeby. odkręcone śruby Zawszevwływająujemnie na jakość obiektu

,:*,*'::?p'li b*łieczeristwa , szczeglnie w przypadku konstrukcji drewnianych i
ru$ho'mych' SpraMź, ezy nigdzie 

"i.6.*"je śrub. Pusty otw r wskazuje na brak śruby.

__-___#edozwolon: wymiary otwort w I zakleszczenie I
iry'$&'czy w wyniku zużycia lub wandalizmu nie powstały niebezpi eczne szczeliny,kt re
!'b''{9 3jłczyną zakleszc zeniaczę ści ciała.

w ptzJpadku ruchu wymuszonego l np.Podczas zjazdu na zjeŻdŻa!ru l .
niż 30 mm w przypadlu powierzchni przeznaczonych do stania.



Głowa - g0-23}mm w przypadku urządze do zabaw, ktore są łatwo dostępne dla dzieci w

r żnymwieku.
1I0-23Omm w przypadku urządzerl dostępnych dla dzieci powyżej 3 |at

Zakotwienie
IJrządzenia do zabaw muszą by zakotwione na stałe do podłoŻa. Zaleca się szczeg |ną

konffolęi konserwację miejsc zakotwienia w celu utrzymania stabilności urządzęri. Elementy

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

farbami asfaltowymi minimurn razna sezon. Wystające elementy betonowych fundament w
powinny być pokryte minimum 20cm warstwą ziemi (wraz z darniną) lub piasku w spos b
uniemozliwiający gromadzęnie się wody wok ł słupk w nocnych.

Malowanie
Konserwacja drewnato niezbędny warunek zachowania jego funkcjonalności i wyglądu.

Zalęcarty malowanie drewna kolorowyni impregnatami raz na 3 lata. W trudnych
warunkach klimatycznych l pełne słorice lub pełny cieri / malowanie naleŻy przeprowadzać
częściej. Przed malowaniem zaleca się czyszczenie drewna strumieniem wody pod wysokim
ciśnieniem. Proces malowania powinien odbywać się w temperaturze + 10oC. Impregnat
nakładarny na drewno suche przy pomocy pędzla. Niekt re elementy drewniane / np.
Daszki / powinny być malowane dwrrkrotnie z przerwą min . 2 godziny.

] wp}yw projektowanych rob t na środowisko
Projełtowane roboty budowlane i urządzenie terenu nie zmieniają charaktęru istniejącego

!e19nu nie zwiększają zapylenia ani hałasu a mają na celu dostosowanie plac w do
zwiększonego ruchu (uzytkowania) młodzieŻy i dzieci w wieku 3_15 lat.
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowad zenia
robÓt nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (ani na atmosferę, ani
na glebę, &rti na roślinność, ani na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach
budowlanych nie będzie przekrac zał natęŻenia dopuszc zalnego dla otoczenia i będzie
taÓtkoĘwałv (sumarycznie około 10 godzin).
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LEGENDA

PAs BEzPlEczEŃsnvA

STREFA FUNKCJoNoWAN|A URzĄDzENlA
STREFA UżYTKoWAN|A URąDZEN|A

TEREN ZIELONY WRAZ Z OGRODZENIEM

PIASKOWNTCA

HUŚTAWKA SPRĘżYNoWA

HUŚTAVUKA

HUŚTAWKA WAGoWA

KARUZELA

ZESTAW REKREACYJNY

ŁAWKA

Kosz NA ŚMlEcl

&Ś

a;:J t'l*, i:-,,aiii*l.'j;* \1"t r8Ęi;,
ć *yl"łrnl,ryłŁ *al łirrirj$rę;
rai;ltii' lii}i!liŁ,t,1i1'i:h, ktÓrł
ł{ &;l:'l-lP tł* i*l'vłłrł.*rylĘĆij

g
1

b
k

)?3.?i

Ę0.92

?a#

Ą?Ą

,l?3,6

Ąa
1

l?3,tr

,h I i:,


