
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAW
ZAGOSPODODAROWANIA TERENU DLA :

NAZryA 9BIEKTU: Plac zabaut (wiejski- og lnodostęny) dla dzieci na

Dz Nr 6412 Gmina Bartniczka'

1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania projektu budowlano- wykonawczego nawządzenie placu zabavł dla dzieci

wę wsi nadbszki na cz. Działki nt 6412 o/Radoszki wraz z kosztorysem inwestorskim są

I zlecenie gniny Bartniczka na opracowanie doktmentacji

l podkład geodezy1ny o skali 1:500

t wizja terenowa i pomi ary uanpełniające

l dane techniczno funkcjonalne dotyczące wymog w technicznych dla placow zabaw dla

dzieci.
2. Zakłesopracowanta.

Opracowanie zawięraprojekt budowlano- wykonawczy dla urządzęniaplacu zabaw dla dzieciwraz
, ły1;n związanymi rob otami budowl ano -montazowymi, Z przęznaczenięm dl a społeczno Ści

wiejskiej wsi Radoszki.
3. Stan istniejący.

Działkanr. 6412 usytuowana we wsi Radoszki Z działki tej wydzielono powierzchnię

zagospodarowania około 650 m2 na plac z aw dla dzieci. Rozpatrywana częś ć działki posiada

,'t'"tułtowanie płaskie o poziomie około l01,5m npm. Teren zagospodarowany aktualnie jako

trawnik z drzewami liściastymi. Wystęująca na placu infrastruktura nie koliduje z
projektowanymi do wykonania robotami budowlano -montazowymi. Podłoże gruntowe w obrębie

pl*o**ych rob t jest nośne, grunt poĘrzepuszcza\ny. Poziom w d gruntowych-l,5m od poziomu

istniejącego terenu.
4. Stan projektowany

Powierzchnia zagospodarowania placem dla dzieci - 650m.
4.1 . Makroniwelacja i roboty dostawcze

Teren przeznaczony pod zagospodarowaniem placert zabaw dla dziect wyrnaga

nieznicznych rob t ziernnych powierzchniowych w strefie usytuowanej. Na całej

powierzchni zagospodarowania koniecznejest dokładne wykoszenie roślinności
trawiast ej oruzusunięcie odrost w przy istniejących drzewach i krzewow usytuowanych

w obrębie zaptojektowanego usytuowania urządze oraz ściezek i stref bezpieczehstwa

urządzeh. W miejscach usytuowania urządze placu zabaw d|a dzięci - tzw. strefie

bezpieczeristwa określonejprzezproducentaurządzenia zaznaczonej na rysunku w
projekcie zagospodarowania terenu, należy wyznaczy usytuowanie fundament w

urządzatia (zgodnie z DTR _ producenta) i wykona wykopy punktowe pod fundamenty

betonowe. W miejscach wyznaczonych ściezek należybardzo dokładnie wykosić

istniejącą trawę i dogęści podło Że travłiaste wałem do pielęgnacji frawnik q a

krawędzie ściezki bezpośrednio przed otwarciem placu zabaw, zaznaczyÓ pruez

wysypanie linii krawędziowych wapnem _ tak jak na boiskach (w trakcie uzytkowania
powierzchni ściezek o nawierzchni trawiasto- gruntow Ą zacznąwyr żniać od pozostałej

powieruchni trawiastej i wyznaczenie ich kraw ędzi stanie się zbyteczne). Pozostałe

nawierzchnie trawiaste należy wykosi i wyr wnać, szczeg lnie starannie w oznaczonej

w projek cie zagospodarowania strefie bezpiecze stwa urządzeiL Powierzchnie
nietrawiaste przekopa i obsia trawą niską odporną na chodzenię _ wskazana

mieszanka ffaw jak na boiska piłkarskie. Powieruchnia działki przeznaezona pod

zagospodarowanie placem zabawjest częŚciowo ogrodzona, dlate go zaprojektowano

ogrodzenie placu zabaw w formie ogrodzenia siatką stalową powlekaną o wysokości

ląSmna sfupkach stalowych z cokołem betonowym wystający ponad teren 10-l5cm.od

strony działki 65ll
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,, p-jektowane roboty budowano- montaźowe polegają na wykonaniu^forrfuortbm pod
l u'z ądzenia placl zabaw dla dzieci ściśle według wytyczrrych podan łh$fl#źQffj *ę.łzl
l P]anuje się zakup utządzen z prefabrykowanymi fundamentami do ich zakotw'ienia. W'| z;łłąz1łl z powyższym roboty fundamentowe b$ą polegĄ na wy*onaniu wykop w
: punktowych pod stopy prefabrykowarrą wytonaniu podłoża w poziomie przsmarznia
, grunto z betonu B-7,5 o gr. 10on. Na warstw'ie odcinającej piaskowej gr. 5-l5crn'

I Urtawieniu prefabrykat w flmdamentowych z ich wlpoziomowaniem. Ustawieniu
'.; ,xządrqia. Zabetonowaniu kotw' obsypaniu fundamerrtu _ z zachowaniem warunku iż
i eront powinien pokrywać prefabrykat walstwą o gr. 15-20on. Projektowane ogrodzenie

' o wys. 1,5m naleĘ zabezpieczyć antykorozlnie i wyko czyć elementami beąpiecznymi

]] dlu dzieci. W istniejącym ogrodzeniu (od sbony drogi zamontowa furtkę o szerokości

i 1,0sm).
4.3.RobotY wYkoriczeniowe

i w celu uzyskania estetyczrrego placu zabaw zaprojektowano w obębie stres
{, poeznaczonej pod plac zabaw d1a dzteci uzupełrriające nasadzenia drzewami liściastymi
i wysokopiennymi z rozłożystąkoroną (lipą kasztanowiec, klon).
i. ł.ą.urząazenie placu zabaw dla dzieci
i zaproJektowano plac zabaw dla dzieci jako wydzielony od innych shefdziałalności za
ł po*ocą ogrodzenia twałego. Aby uzytkowanie placu było wygodne dla dzieci i
ii opiekun w poza urządzeniami shrżącymi do zabawy, przewidziano w obębie placu
{ usytuowanie 2 ławek parkowych z oparciem oraz kosza parkowego z poĘnrą
i uniemoź:liwiającą rozwiewania odpadk w. W celu wszechstorurego rozwoju dziecka
i plzyjęto nastęujące w1posźenie placu zabaw w urzndzeria:

a) huśtawki:
. huśtawkę walradłową 2-osobową
. 2 huśtawki wagowe 2-osobowe
. huśtawkę spręzynowąz pał{<ami Ępu,,konik'' lub ,,kaczka"

b) urząd zenia rekreacyj ne :

. piaskownice o wymiarach2,l5x2,l5m. Ze stolikiem do układania babek
piaskowych

. zestaw rekreacyjny dwu wiezowy o maksymalnej wysokości podłogi l,Zm z
trapem i ze Ślizgiem

. karuzelę platfolmową _ małą o śr. Max. l,25m
4. 5.Wyt yczne uzlkowania obiektu.

Informacje og lne o bezpiecznym korzystaniu z|lrządze .

W1posazenie placu zaba'wjest przezmaczone dla określonej gupy wiekowej . Zazwycza1
dla dzieci w wieku od 3 do 12|at. Zurządze należy korzystai zgodnie z
praeznaczeniem. W szczeg lności:

. zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych
' W czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania
. nie na|eży wbiega na ślizgi zjeżdżalru,
. lltl jednej huśtawce powinno buja się jedno dziecko
- nie wolno huśtać się na stojąco
' nię wolno wchodzi na barierki, daszki i innę elementy vrządze nte

przeznaczone do chodzenia
. nie korzystać zutz\dze podczas deszczu i oblo dzenia
' nie wolno jeździć, rowerami pow1zej 5 lat i wprow adzać ps w na plac zabaw.
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KONTROLA I KoNsBRwAcJA 'n|:'i i; łii.}i.'j.i; jl- ,'
Dla zapewnienia bezpiecze stwa i prawidłowego działaniaur"ŻłMęlilrdo zabawy
wymagane jest dokonywanie regularnych kontroli i konse^s"6ffiĘ6affi8ęA (7)

ponizszymi zasadami:
. wszystkie czynności musząby dokonywane przęz osoby kompetentne,

dysponuj ące wied zą fachow ą
. osoba odpowiedzialna za stanvrządze do zabawy zobowiryanajest ustalić

tercrinarz prz,prow adzania przedsezonowych kontroli i kons erw acji or az
kontroli i konsęrwacji biezącej

. termin i spos b przeprowadzania kontroli i napraw powinien byÓ zgodny z
zaleceniami producenta

. na|eży sporządzać pisemne protokoły kontroli i konserwacji
o \Ą/ ruzię stwierdzenia wady utządzertia, kt ra maże doprowadzić do obrazeri

dzieci podczas z auly na|eŻy uniemozliwi dostę do urządzenia do czasu
przeprow adzenia naprawy

. WSZolkie naprawy powinny być dokonywane przy uzyciu oryginalnych części
zapasowych

KONTROLA
a) codzienna l przy dużej eksploatacji lub wysokim zagrożetiu wandalizmem / Przy
oględzinach należy zwr ci uwagę na: czynność, prześwity między urządzerliem a gruntem,
wykorlczer e wygladzonych powierzchni, wystające fundamenty, ostre krawędzie, brakujące
lub połamane części, nadmierne anżycie, integralnoś struktury.
b) dwa razy w tygodniu _jak wyżej Wzy normalnym uzytkowaniu
c) raz w miesiącu
Kontrola funkcjonalna, szczeg łowa' mająca na celu sprawdzanie funkcjonalności i
stabilności sprzętu wtaz zbadaniem stopni a rułżycia i młr ceniem uwagl na elementy
nierozbieralne.
d) kontrola podstawowa - raz w roku
Kontrola podstawowa w celu oceny bezpieczeristwa, stanu element w fabrycznie
zamkniętYch, ocena fundament w i nawierzchni. obejmuje ona skutki działaniaczynnik w
atmosferycznych, objawy gnicia i korozji oraz wszelkie zrrtiany poziomu bezpieczeristwa
wynikając e z użytkowania sprzętu, wykonywanych napraw i wymiany element w.

KONSERWACJA
Poniżej podano punkty, kt re powinny zostać objęte czynnościami kontrolnymi i konser'wacyjnymi
we wszystkich typach urządze do zabawy:
Strefa bezpiecze stwa W okresie uzytkowania na|eży zachowa wolną streĘ bezpieczeristwa /
upadku / w odległości min. 1o5m od obrysu urządzanta. obszar strefy bezpieczerlstwa powinien by
pokryty darniną piaskiem, drobnym zwirem lub innymi materiałami łago dzącymiupadek. W stręfie
bezpieczeristwa nie nalezy dokonryainapraw nawieruchni twardymi materiałami i nie wolno
umieszcza żadnych przedmiot w.

Śruby i sworznie
DokręcaÓw ruziepotrzeby. odkręcone śruby zawszęwpływająujemnie na jakoś obiektu orazna
stopien bezpiecze stwa, szczeg lnie w przypadku konstnrkcji drewnianychi ruchomych. Sprawdź,
czy nigdzie nie brakuje śrub. Pusty otw r wskazuje na brak śruby.
Niedoavolone wymiary otwor wl zakleszczenie I
Sprawdź , CZ! w wyniku ałżycialub wandalianu nie powstały niebezpi ęczne szczeliny, kt re mogą
by przyczpązak|eszczenia części ciała.
Palce - 8_25mm w pruypadku ruchu wyrnuszonego l np. Podczas zjazdu na zjeżtżalni l .

l'_opu - większ e niż 30 mm w prz}padtu powierzchni ptzęznaczoiychdo stania
Głowa - 90-230mm w poypudk ,-urządzeildo zabaw, kt r" są łatwo dostęne dla dzieci w r znym
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wieku.
ll0-230mm w przypadL<vurządzendostępnych dla dzieci powyzej 3 lat

Zakotwienie
Llrządzenia do zabaul musząbyć zakotwione na stałe do podłoża. Za|eca się

konserwację miejsc zakotwienia w celu utrzyrrrania stabilności urządzen. Elementy drewniane na

styku powietrze grunt / w tym drewno zagłe$ione w zierni l należy malować farbami asfaltowymi
minimum raz na sezon. Wystające elementy betonowych fundament w powinny być pokryte

minimum 21cmwarstwą ziemi (wraz z damtną) lub piasku w spos b uniemozliwiający
gromadzenie się wody wok ł sfupk w nocnych.

Malowanie :

Konserw acja drewna to nięzbędny warunek zachowania jego funkcjonalności i wyglądu. Za|ecatny

malowanie drewna kolorowymi impregnatami razna3lata. W trudnych warunkach klimatycznych I

pełne słorice lub pełny cieri / malowanie na|eży prueprowadzać, częściej. Przed malowaniemzaleca
sięczyszczenie drewna strumienierh wody pod wysokim ciŚnieniem. Proces malowania powinien
odbywać się w temperaturze + lOoC. Impregnat nakładamy na drewno suche przy pomocy pędzla.
Niekt re elementy drewniane l rtp. Daszki / powinny by malowane dwukrotnie zprzemląmin. 2

godziny.

5. wpływ projektowanych robrÓt na środowisko
Projektowane roboty budowlane i urządzenię terenu nie zrnieniają charakteru istniejącego
terenu nie zwiększajązapylenia ani hałasu a mająna celu dostosowanie plac w do
zwiększonego ruchu (uzytkowania) rrrtodzieży i dzieci w wieku 3-15 lat.
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozlywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia
rob t nie wystąpią pruyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (ani na atmosferę,
ani na glebę, ani na roślinność, ani na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach
budowlanych nie będzie przekłaczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie
kr tkotrwały (sumarycznie około 10 godzin).

6. Skr cona informacja BIOZ
Podstawa opracowania:
Podstawę opracowania ,,informacji dotycząceJbezpieczeristwa i ochrony zdrowia'' są.

. tozporządzenia Ministra Infrastruktury z drua 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacj i dotyczącej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze stwa o ochrony zdrowiaDz. U. Nr 12012003 poz. 1126, z
p źniejszymizmianami

. Ustawa z dniaT lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106,po2.
1126, z p źniejszymi zrrrianami

. Rozporządzertie Ministra Infrastruktury z dnia 6.a2.2003r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonania rob t budowlanych (Dz. U.
Z 2A03r nr 47, poz.4Dl)

. Rozporządzerie Ministra Gospodarki z dnia20.09.200lr w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyni innych urzŁdzeil
technicznych do rob t ziemnych, budowlanych, drogowych (Dz.U.Z 2001r nr
1 1 8, poz . 1263).

6.1 Informacja o prowadzęnia rob t
W frakcie prowadzeniarob t budowlanych mogą lvystąpiÓ zagrożąria zdrowia lub zycia
pracownik w lub os b postronnych tylko w przypadku nięrzestrzeganiaprzepis w bhp
w szczeg lno ści przy ob sfu dze urządze m echani czny ch i elekĘc zny ch or az przy
pracach prowadzonych na wykopach i w poblizu linii energetycznych.
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7.

na projektowanej inwestycji nie przewidziano wykonania rob t
niebezpi ecznych
Projektowany obiekt nie wymaga opracowania przez kierownika budowy
orPlanu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporząćlzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr !20rpoz. tl26)
Nie opracowano załącznika graficznego dla cel w informacjiBloz, edyz projekt
zagospodarowania dla przedsięwzięcia stanowi integralnączęśi opracowania.

WaruŃi dodatkowe.
. Roboty prowadzić, po poinformowaniu gestor w sieci, znajdujących się w pasie

rob t, o przystąpieniu do rob t z zachowaniem warunk w przy nich
okręślonych.

. Istniejący drzewostan działki chronić przed zniszczęniern gdyŻ zgodnie z Pbw
nie ulega zmianib.

. Zgodnie z art.43 Ustawy ,,Prawo budowlane'' obiekty o charakterze trwałym
podlegaj ągeodezyjnemu wyznaczaniu w terenie' a po zakoirczeniu rob t
podlegajągeodezyjnejinwentar7rzacjipowykonawczej.

Kosztorvs inwestorki.
Integraln ą częściąopracowania j est ko sztorys inwestorski. Kosztorys zawiera
charakterystykę rob t, obmiar rob t i kosztorys nakładczylslepy orru kosztorys inwestorski
wartościowy.
Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2a04 r w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Poziom cen ICCP B, H kwartał 2007 r,
ORGBUD SERWIS

opracował:

lrena Betlefe
tech. bu

upr. bud. BP-RN-
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