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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Plan zagospodarowania terenu 
1.1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy 

budowy placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz ustawieniem 
piłkochwytów przy szkole podstawowej w miejscowości Lipnik w gminie Siemkowice.   

1.2. Stan istniejący.  
Na działkach nr 131 i 132 zlokalizowany jest budynek szkoły podstawowej, garaż (przeznaczony 
do rozbiórki w odrębnym opracowaniu) oraz boisko do piłki nożnej. Są to działki ogrodzone. Poza 
budynkami oraz chodnikami z kostki brukowej o powierzchni 275 m2 powierzchnię działek 
stanowi zieleń – trawa naturalna częściowo zakrzewiona. Działki wyposażone jest w zjazd na 
drogę gminną. 
Istniejący teren trawiasty jest zadbany, nie będzie wymagał dodatkowych prac przygotowawczych 
z wyjątkiem terenu po rozbiórce garażu oraz płyt betonowych w obrębie projektowanego placu 
zabaw. 
Teren  przyległy stanowią grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę.  
W działce znajduje się wodociąg, linia teletechniczna oraz przyłacza kanalizacji sanitarnej. 
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na mapie sytuacyjno-wysokościowej w 
skali 1:500. 
Projektuje się wykonanie placu zabaw o nawierzchni trawiastej oraz z piasku gr. 30 cm w 
strefach bezpieczeństwa urządzeń, dla których wysokość upadku wynosi conajmniej 1,0m.  
Wyposażenie placu zabaw podano na rys. nr 1 "Projekt zagospodarowanie terenu". 
Zestawienie powierzchni zagospodarowania:  ( 

- plac zabaw o nawierzchni z piasku – 87.0 m2, 
- plac zabaw o nawierzchni trawiastej  – 70.0 m2 

Teren po rozbiórce garażu oraz płyt betonowych należy poddać humusowaniu gr. 5 cm i obsiać 
trawą. 
 
1.4. Wyposażenie placu zabaw 

Informacje podstawowe 
1. Elementy zabawowe – katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty bezpieczeństwa. 
2. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji,  powinien być 
wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być  zgodny z Polskimi Normami oraz 
warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 
3. Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w  
sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 
4. Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. 

Charakterystyka szczegółowa urządzeń 
1/ Zestaw zabawowy  (wg wzoru lub równoważny) 
DANE TECHNICZNE: 
• wymiary strefy bezpieczeństwa: 10,45m x 6,9m, 
• wymiary zestawu (dł. x szer. x wys.): 7,45 x 4,4m x 3,35m, 
• maksymalna wysokość upadku: 1,95m 
WYMAGANE ELEMENTY ZESTAWU: 
• wieża z dachem czterospadowym 
• zjeżdżalnia 
• przeplotnia linowa 
• drabinka skośna 
• pomost wiszący 
MATERIAŁY: 
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Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z 
drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi 
przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią. 
Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe 
zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. 
Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem. 
Podesty o wymiarach ok. 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki 
antypoślizgowej, wmontowane w podfrezowane zagłębienia poziomych belek stanowiących 
elementy konstrukcyjne. 
Schody wejściowe wykonane ze stalowej konstrukcji malowanej proszkowo. Stopnice trójkątne 
wykonane ze sklejki antypoślizgowej. Podparte belkami z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego 
o średnicy min. 100 mm, połączonych z nogą wieży prostopadle poprzez siodłowe zakończenie. 
Barierki oraz daszki wykonane z płyt HPL lub HDPE. 
Zjeżdżalnia o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany 
na wysokości 1,10 m. 
Przeplotnia drewniana wykonana z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego, zabezpieczonego 
wielowarstwowo preparatami impregnującymi. Belki o profilu okrągłym i średnicy min. 100 mm. 
Szczeble okrągłe o średnicy min. 60 mm, połączone ze sobą w jednej osi poprzez siodłowe 
zakończenie. 
Pomost wiszący z drewna konstrukcja wykonana z belek okrągłych o średnicy min. 100 mm, 
wzmocniona jeklami stalowymi, do których przymocowane są deski tworzące podłogę pomostu. 
Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej. 
Montaż na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew w 
fundamencie betonowym C 15/20, wg zaleceń producenta. Kotwy zabezpieczone przed korozją 
poprzez cynkowanie. 
Kolor elementów drewnianych - ciemny np. teak. 
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2/ Karuzela (wg wzoru lub równoważny) 
DANE TECHNICZNE: 
• wymiary strefy bezpieczeństwa: Ø5,55 m, 
• wymiary zestawu (dł. x szer. x wys.): 1.55x1.55x0,85m, 
• maksymalna wysokość upadku: - 
MATERIAŁY: 
Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych.  
Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk.  
Całość malowana metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne.  
Talerz z aluminium ryflowanego.  
Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej. 

 
3/ Huśtawka wagowa (wg wzoru lub równoważny) 
DANE TECHNICZNE: 
• wymiary strefy bezpieczeństwa: 2,15x5,05 m, 
• wymiary zestawu (dł. x szer. x wys): 3,05x0,15x1,0 m, 
• maksymalna wysokość upadku: <1,0m 
MATERIAŁY: 
Ramię huśtawki wykonane z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o średnicy min. 100 mm, 
połączone z osią obrotu za pomocą dwustronnych, stalowych kształtowników malowanych 
proszkowo. 
Oś obrotu na czterech uszczelnionych łożyskach kulkowych. 
Stalowa noga zabetonowana bezpośrednio w gruncie. 
Uchwyty wykonane z wysokoudarowego plastiku z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem. 
Elementy nawiązujące kształtem do głowy zwierzęcia wykonane z płyt HDPE. 
Montaż wraz z odbojnikami z opon.  
Kolor elementów drewnianych - ciemny np. teak. 

 
4/ Huśtawka dwustanowiskowa (wg wzoru lub równoważny) 
DANE TECHNICZNE: 
• wymiary strefy bezpieczeństwa: 8.0x3.0 m, 
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• wymiary zestawu (dł. x szer. x wys.): 3,3x2.25x2,35m, 
• maksymalna wysokość upadku: 1,35 m 
MATERIAŁY: 
 Huśtawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrągłym i średnicy 
min. 100 mm. Nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach.  
Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej.  
Siedziska – metalowy stelaż w oprawie z tworzywa/ gumy.  
Górna belka – metalowa malowana proszkowo.  
Siedzisko z oparciem i zamykaniem łańcuchem. 
Montaż na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew w 
fundamencie betonowym C 15/20, wg zaleceń producenta. Kotwy zabezpieczone przed korozją 
poprzez cynkowanie. 
Kolor elementów drewnianych - ciemny np. teak. 

 
5/ Bujak (wg wzoru lub równoważny) 
DANE TECHNICZNE: 
• wymiary strefy bezpieczeństwa: Ø3,0 m, 
• wymiary zestawu (dł. x szer.): 0,95x0,25m, 
• maksymalna wysokość upadku: 0,55 m 
MATERIAŁY: 
Korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE. 
Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim 
(bezpiecznym) zakończeniem. 
Sprężyna stalowa malowana proszkowo. 
Urządzenie posadowić w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu C15/20, 
wg zaleceń procucenta. 

 
1.5. Elementy małej architektury 
1/ 2x Ławka z oparciem (wg wzoru lub równoważna) 
Ławka z oparciem  
wymiary: 2m x 0,77m x 0,97m 
Ławka drewniana na stelażu metalowym z oparciem i siedziskiem drewnianym. 
Konstrukcja stalowa wykonana z rur. 
Całość cynkowana i malowana proszkowo. 
Listwy drewniane dwukrotnie lakierowane 
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2/ /Kosz na śmieci 
- Średnica – 35 cm, 
- Wysokość – 110 cm, 
- Pojemność – 35 l 
- Konstrukcja stalowa cynkowana, malowana proszkowo 
- Montaż zgodny z wytycznymi producenta 

 
 
 
1.6. Piłkochwyty  
Projektuje się piłkochwyty wys. 5,0 m i długości 16 m. Siatka polipropylenowa o rozmiarze oczek 
10x10 mm i grubości splotu 5 mm, zielona. Słupki stalowe 80x80x4 mm osadzone w 
fundamentach betonowych klasy B-15 0,4x0,4x1.0m w rozstawie 4,0 m, ocynkowane i malowane 
proszkowo. 
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Bełchatów, 04.09.2014r. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 

        Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst – 

D.U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany w 

branży drogowej: „BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW  PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPNIK” został wykonany zgodnie ze zleceniem, 

normami państwowymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

I. Podstawa opracowania 
Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003r) 

 
II. Zakres robót i kolejno ść realizacji 

Zakres robót przy budowie inwestycji obejmuje wykonanie placu zabaw oraz 
piłkochwytów. 

 
III. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

W działce kanalizacja teletechniczna, kanalizacja sanitarna . W rejonie 
projektowanych urządzeń brak uzbrojenia 

 
IV. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi  
Uznano, że na zagospodarowanym terenie nie występują elementy mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

V. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 
budowlanych 

Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w 
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

 
Roboty wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu: spycharki, samochody 
samowyładowcze, walec statyczny.  

 
VI. Instrukta ż pracowników 

Nie przewiduje się występowania robót szczególnie niebezpiecznych. Poszczególne 
grupy pracowników, które zatrudnione będą na budowie, muszą odbyć instruktaż na 
stanowisku pracy ze szczególnym  uwzględnieniem zagrożeń występujących przy 
robotach drogowych. Instruktaż winien zawierać informację  
o konieczności stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej I o zasadach 
postępowania w przypadku zagrożenia ścisłej współpracy z wyznaczonymi w tym celu 
osobami do bezpośredniego nadzoru. Osobą wyznaczoną do przeprowadzenia 
instruktażu i bezpośredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkoleniem 
podstawowym nie przewiduje się szkolenia specjalistycznego pracowników. 

 
 

VII. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach 
szczególnego zagrożenia  

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan BIOZ w przypadku 
szczególnego zagrożenia pracowników.  

 
VIII. Wnioski ko ńcowe 
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 
2003r.) Rozpatrywany obiekt  wymaga sporządzenia planu BIOZ.  

 
                                                                        opracował 

 






