
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAW CZEGO

OR.AZ PROJEKTU ZAGOSPODODAROWANIA TERENU DLA :

NAZWA OBIEKTU: Plac zaba'w (wiejski- ogolnodostępny) d|a dzięci na terenie wsi Nowe
Świerczynach, dz nr 321 Gmina Bartniczka.

1. Podstawaopracowania.
Podstawą opracowania pĄektu budowlano- wykonawczego na urządzenie placu zabaw dla
dzieci we wsi wsi Swierczynach dz nr 321 wtazz kosztorysem inwestorskim są:

r zlecenie gminy Bartniczka na opracowanie dokumentacji
l podkład geodezyjny o skali 1:500
l wizja terenowa i pomiary uzupełniające
l dane techniczno funkcjonalne dotyczące wymog w technicznych dla placow zabaw

dla dzieci.

2. Zalcesopracowania.
opracowanie zawiera projekt budowlano_ wykonawczy dlaurządzenia placu zabaw dla
dzieci wrazztym zwięanymi robotami budowlano -montazowymi, zprzeznaczeniem dla
społeczności wiejskiej wsi Świerczyny.

3. Stan istniejący.
Działka nr. 321 usytuowana we wsi Świerczynach, na terenie szkoły. Z działki tej
wydzielono powierzchnię zagospodarowania około 388 m2 na plac zabaw dla dzieci.
Rozpatrywana część działki posiada ukształtowanie płaskie o poziomie około 139,2mnpm.
Teren zagospodarowany aktualnie jako trawnik. Występuj ąca naplacu infrastruktura nie
koliduje z pĘektowanymi do wykonania robotami budowlano _montazowymi. Podłoże
gruntowe w obrębie planowanych rob t jest nośne, grunt p łprzepuszczalny. Poziom w d
gruntowych- l,5m od poziomu istniejącego terenu.

4. Stan pĄektowany
Powierzchnia zagospodarowania placem dla dzieci - 388 m2.
Makroniwelacja i roboty dostawcze
Teren przeznaczony pod zagospodarowaniem placem zabaw dla dzieci wymaga
nieznacznych rob t ziemnych powierzchniowych w strefie usytuowanej. Na całej
powierzchni zagospodarowania konieczne jest dokładne wykoszenie roślinności trawiastej
otaz usunięcie odrost w przy istniejących drzewach i krzewow usytuowanych w obrębie
zaprojektowanego usytuowania urządze oraz ścieżek i stręf be zpieczeistwa urządzer1. W
miejscach usytuowania urządze placu zabaw dla dzieci_tzw.strefie bezpieczet'rstwa
określonej przezproducenta urządzęnia zaznaczonej na rysunku w projekcie
zagospodarowania terenu, należy :vqYznaczvć usytuowanie fundament w urządzenta (zgodnie
z DTR - producenta) i wykonać wykopy punktowe pod fundamenty betonowe. w *i.j'cach
wznaczonych ścieżek naleŻybardzo dokładnie wylosić istniejącątrawę i dogęścić podłoze
trawiaste wałem do pielęgnacji trawnik w, a krawęo'i. ściezkibezpośrednio pizeo 

_

otwarciem placu zabaw, zaznaczyć przezwysypanie linii krawędziowych *apn.* _ tak jak
na boiskach (w trakcie uzytkowania powierz.i'_''i ściezek o nu*i., zc\lnitrawiasto- gruntowej
ZĄcznąwyr zniać od pozostałej powierzehni trawiastej i wyznaczenie ich krawędzistanie się
zbyteczne)' Pozostałe nawierzchnie trawiaste naleŻy wykosić i wyr wn ać, szczeg lnie
starannie w oznaczonej w projek cie zagospodarowania strefie beźpieczeristw a urządzen.
Powierzchnie nietrawiaste prżekopać i-ouśiae t'u*i niśti 

"op"rną 
na chodzenie * wsk azana

mieszanka traw jak na boiska piłkarskie. Powierzchnia aiiaui przeznaczona pod



Zagospodarowanie placem zabawjest częściowo ogrodzona, dlatego zaprojektowano
ogrodzenie placu zabaw w formie ogrodzenia siatką stalową powlekaną o wysokoś ci 1,25m
na słupkach stalolvych z cokołem betonowym wystający ponad teren l0-l5cm.

4.l.Roboty budowalno - montazowe
Projektowane roboty budowano- montazowe polegają na wykonaniu fundament w pod
urządzenia placu zabaw dla dzieci ściśle według wytycznych podanych przez dostawcę.
Planuje się zakup urządzen z prefabrykowanymi fundamentami do ich zakotwienia. W
zvłiązku z powyŻszym roboty fundamentowe będą polegały na wykonaniu wykop w
punktowych pod stopy prefabrykowane, wykonaniu podło Ża w poziomi e przemarzania
gruntu z betonu B-7,5 o gr. 1Ocm. Na warstwie odcinającej piaskowej gr. 5-15cm.
Ustawieniu prefabrykat w fundamentowych z ich wypoziomowaniem. Ustawieniu
urządzenia. Zabetonowaniu kotw. obsypaniu fundamentu _ z zachowaniem warunku iz grunt
powinien pokrywać prefabrykat warstwą o gr. 15-20cm. PĄektowane ogrodzenie o wys.
l,5m naleŻy zabezpieczyć antykorozyjnie i wyko czyć elementami bezpiecznymi dla dzieci.
W istniejącym ogrodzeniu (od strony drogi zamontować furtkę o szerokości 1,05m).

4.2.Roboty wykoriczeniowę
W celu uzyskania estetycznego placu zabaw zaprojektowano w obrębie strefy przeznaczonej
pod plac zabavł dla dzieci uzupełniające nasadzenia drzewami liściastymi wysokopiennymi z
rozłoŻy stą koroną (lipa, kasztanowi ec, klon).

4.3.Urządzenie placu zabaw dla dzieci
Zaprojektowano plac zabaw dla dzieci jako wydzielony od innych stref działalności za
pomocą ogrodzenia trwałego. Aby uzytkowanie placu było wygodne dla dzieci i opiekun w
poza urządzeniami służącymi do zabawy' przewidziano w obrębie placu usytuow anie 2
ławek parkowych z oparciem otaz kosza parkowe go z pokrywą 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
f) zestaw
g) ławka
h) kosz na śmieci

4 . a .Wyty czne uŻytko wania obiektu.

llformacje og lne o bezpie cznymkorzystaniu z urządze .

Wyposażenie placu zabaw jest przezn aczonę dla określonej grupy wiekowej . Zazwyczaj dta
dzieci w wieku od 3 do l 2 lat. Z wządze naleŻy korzystuć igoan ie z przeznaczeniem. W
szczeg |ności: 

. za!ęca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych
: w czasie zabawy unika biegania po urządzeniach i popychania. nie naleŻy wbiegać na ślizgi zjeŻdŻalni,

: lil*lfflilTfixffi3jać się jedno dziecko

. ' nie wolno wchodzic na barierki, daszki i inne elementy urządzeri nie
przęznaczone do chodzeni a

' nie korzystać zurządzerł podczas desz czu i obloclzenia
' nię wolno jeździć rowerami powyŻej 5 lat i wprowadzać ps w na plac



zabaw.

KONTROLA I KONSERWACJA
Dla zapewnienia bezpiecze stwa i prawidłowego działania urządzendo zabawy wymaganejest dokonywanie regularnych kontroli i konserw acji zgodnie z poniŻszymi zasadami:
wszystkie czynności muszą być dokonywane prze'-oroby kompetentne, dysponującewiedząfachową 

]

osoba odpowiedzialna za stanwządze do zabawy zobowiązana jest ustalić terminarz
przęprowadzania przedsezonowych kontroli i konserw acji orazkontroli i konserwacji
bieŻącej termin i spos b przeprowa dzaniakontroli i napraw powinien być zgodny z
zaleceniami producenta należy spotządzać pisemn. p.oiokoły kontroli i i<onserwacji
w razie stwierdzenia wady urządzenia, kt ra moŻe dbprowadzić do obraŻen dziecipodczas
zabawy należy uniemozliwić dostęp do urząd zeniado czasu przeprow adzenianaprawy
wszelkie naprawy powinny być dokonywane przy uzyciu oryginatnych części zapasowych

KONTROLA
a) codzienna / przy duzej eksploatacji lub wysokim zagrożeniu wandalizmem l Przyoględzinach naleŻy zwr cić uwagę na: czynnoś , piześwity między urządzen'em a gruntem,wykoriczenie wygładzonych powierzchni, wystające fundamenty, ostre krawędzie, brakującelub połamane części, nadmiern e zuŻycie, integralność strukfury.
b) dwa razy w tygodniu _jak wyŻej przy normalnym uzytkowaniu
c) ruz w miesiącu

Kontrola funkcjonalna, szczeg łowa' mająca na celu sprawdzanie funkcjonalności istabilności sprzętu wraz z badaniem stopn ia zwycia i żwroceniem uwagi na elementynierozbieralne.
d) kontrola podstawowa _ razw roku

Kontrola podstawowa w celu oceny bezpieczeristwa, stanu element w fabryc zniezamkniętych, ocena fundament w i nawierzchni. obejmuje ona skutki działaniaczynnik watmosferycznych, objawy gnicia i korozji orazwszelkie zmiany poziomu bezpieczeristwawynikające z uŻytkowania sprzętu, wykonywanych napraw i wymiany element w.

KONSERWACJA
Ponizej podano punkty, kt re powinny zostać objęte czynnościami kontrolnymi i
Ion'^.|"ucyjnym.i *. *rrystkich typach urządzefldo zabawy:Strefa bezpiecze stwa w okresie uiytkowania naleŻyzachować wolną streĘ bezpiecze stwa/ upadku / w odległości min. 1,5m oł obrys u urządzenia. obszar strefy bezpieczeristwapowinien być poĘryy darniną piaskiem, irobnym zwirem lub innymi materiałamiłagodząc1mi upaoet' W strefie bezpieczeristwa nie nalezy dokonywać napraw nawierzchnitwardymi materiałami i nie wolno umiesz czaćzadnych przedmiot w.

Śruby i sworznie
Dokręcać w razie potrzeby. odkręcone śrub y zawszewpływają ujemnie na jakość obiektuoraz na stopieri bezpiecze stwa, szczeg lnie w przypadku konstrukcji drewnianych iruchomych' Spra *dź, czy nigdzie nie 6.ur.u.;. śrub. Pusty otw r wskazuje na brak śruby.

Niedozworone wymiary otwor m/ zakleszezenie /Sprawdź 
' CZY w wynik uźuzyciu tuu wandalizmu nie powstały niebezpieczne szczeliny,ktore

T:gą być przyczynązaklesiczęniaczęści ciała. 
LJ LlIvUęLPIę.'zn

Palce _ 8-25mm w przypadku ruchu *y*urronego l np.Podczas zjazdu na zjeŻdŻalni l.



Stopa _ większę niŻ 30 mm w przypadku powierzchni przeznaczonych do stania.
Głowa _ 90-230mm w ptzypadku urządzeri do zabaw, kt re są łatwo dostępne dla dzieci w
roŻnym wieku.
l l0_230mm w przypadku urządzeri dostępnych dla dzieci powyŻej 3 lat

Zakotwienie
IJrządzenia do zabaw muszą byc zakotwione na stałe do podło Ża. Zaleca się szczegolną
kontrolęi konserwację miejsc zakotwienia w celu utrzymania stabilności urządzeri. Elementy
drewniane na styku powietrze grunt l w tym drewno zagłębione w ziemi l naleŻy malować
farbami asfaltowymi minimum raz na sezon. Wystające elementy betonolvych fundament w
powinny być pokryte minimum 20cm warstwą ziemi (vłraz z darniną) lub piasku w spos b
uniemozliwiający gromadzenie się wody wok ł słupk w nocnych.

Malowanie
Konserwacja drewnato niezbędny warunęk zachowania jego funkcjonalności i wyglądu.
Zalecamy malowanie drewna kolorowymi impregnatamiraz na 3 lata. W trudnych
warunkach klimatycznychi pełne sło ce lub pełny cieri / malowanie naleŻy przeprowadzać
częściej .Ptzed malowaniem zaleca się czyszczenie drewna strumieniem wody pod wysokim
ciśnieniem. Proces malowania powinien odbywac się w temperaturze + lOoC. Impregnat
nakładamy na drewno suche przy pomocy pędzla. Niekt re elementy drewniane / np.
Daszki / powinny być malowane dwukrotnie z ptzerwąmin. 2 godziny,

wp}yw projektowanych robrÓt na środowisko
Projektowane roboty budowlane i urządzenie terenu nie zmieniają charakteru istniejącego
terenu 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 prowadzenia
rob t nie wystąpią przyczyny 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 przekraczał natęzenia dopuszcza\nego dla otoczenia i będzie
kr tkotrwały (sumary cznie około 1 0 godzin).
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