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20 lipca 2017r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
oświadczam, że projekt placu zabaw i rozbudowy boiska do koszykówki wraz z
infrastrukturą techniczną położonego w Redzie, nr działki 128/87 i 106/1, obr.2 został
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, UZGODNIEŃ
I DOKUMENTÓW
1.0. Uchwała nr LVI/466/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r.
2.0. Wypis z rejestru gruntów
3.0. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie zezwolenia na wyłączenie z
produkcji rolnej gruntów nr GD.6124.653.2017.MM
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CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.0 Przedmiot i podstawa opracowania:
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
wykonana dla potrzeb budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej usytuowanych w Redzie
na terenie działek o nr ewid. 128/87 i 106/1.
Podstawa opracowania:
- projekt budowlany
- RMI z dnia 23 VI 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
- RMB i PMB z dnia 28. 03. 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, (Dz. U. nr 13,
poz. 93)
- RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy
- RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 37, poz. 138)
- prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowiązujące
projektanta.
2.0 Zakres robót budowlanych i kolejność realizacji poszczególnych
obiektów:
Inwestycja polega na budowie placu zabaw i rozbudowie istniejąc. boiska do koszykówki.
Zakres robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego:
- roboty przygotowawcze i porządkowe
- roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi
- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi w miejscu projektowanego placu zabaw i siłowni
zewnętrznej
- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia
- układanie nawierzchni placu zabaw z drobnoziarnistego białego piasku
- montaż nowych urządzeń projektowanego placu zabaw
- przygotowanie podbudowy pod rozbudowę boiska do koszykówki
- układanie nawierzchni boiska z kostki betonowej w miejscu proj. rozbudowy boiska
- ustawienie kosza do koszykówki
- roboty ziemne i porządkowe

Uwaga: Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem
osoby uprawnionej.
3.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
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Na terenie inwestycji znajduje się mini boisko do koszykówki – z jednym koszem, do
zachowania, dwie bramki do piłki nożnej – do zachowani oraz stojaki i siatka do piłki
siatkowej – do przeniesienia na inna działkę miejską w obrębie „Osiedla Betlejem”.
4.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania działki,
które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi w trakcie trwania budowy. Ponadto teren budowy trzeba zabezpieczyć przed
przedostaniem się na teren budowy przypadkowych i niepożądanych osób.
5.0. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących
podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaj
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:
Proces inwestycyjny mający na celu realizację zadania określonego w projekcie stwarza
zagrożenie stopnia średniego spotykanego podczas realizacji prac budowlanych.
Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem, poprawnie zorganizowany powinien bez
większych trudności zrealizować zadania wytyczone w projekcie architektoniczno budowlanym. Podczas robót ziemnych należy liczyć się z możliwością występowania w
ziemi niezinwentaryzowanych kabli i instalacji mogących stanowić zagrożenie podczas
prowadzonych robót. O powstałych uszkodzeniach instalacji zewnętrznych poinformować
inspektora nadzoru oraz gestorów instalacji podziemnych.
Prace stwarzające ewentualne zagrożenie i wymagające większej ostrożności:
- roboty ziemne oraz układanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone
- układanie nawierzchni z trawy
- montaż elementów wyposażeni placu zabaw
- montaż kosza do koszykówki
- roboty ziemne oraz instalacyjne
6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed ich
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w
ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto
bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową
inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:
- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.0.
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach
podczas realizacji robót zgodnie z punktem 5.0.
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia
życia lub zdrowia

Przed rozpoczęciem prac zakład pracy zobowiązany jest wyposażyć pracownika w odzież
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.0. Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
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Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest opracować
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz
rysunki i inne szczegółowe wytyczne zawarte w obowiązujących przepisach oraz projekt
organizacji placu budowy, technologię prowadzenia robót budowlanych, harmonogram prac
budowlanych.
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odbyć
szkolenie oraz zostać wyposażeni w odzież roboczą i ochronną, a także w sprzęt ochrony
osobistej.
Osoby prowadzące prace przy użyciu maszyn budowlanych powinny posiadać odpowiednie
zezwolenia i uprawnienia.
Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej złożonej z osób posiadających odpowiednie uprawnienia technicznobudowlane.
Na budowie w widocznym miejscu powinna być zamieszczona informacja z wykazem
zawierającym adresy i numery telefonów stosownych służb, w tym najbliższego lekarza lub
Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Posterunku Policji.
Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy, obsługiwane przez
wyszkolonych pracowników. Na budowie powinny być odpowiednio wytyczone i
oznaczone drogi i ciągi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe.
Budowa powinna być wyposażona w odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy.

Opracowała:
mgr inż. arch. Katarzyna Reszka
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CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.0. Przedmiot i zakres opracowania:
1.1. Podstawa opracowania:
- program dostarczony przez Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z podziemnym uzbrojeniem terenu, przyjęta do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- uchwała nr LVI/466/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 roku.
- zlecenie Inwestora
- normy odnoszące się do placów zabaw PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009,
PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009,
PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009
- proj. w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok pod tyt.: BUDOWA PLACU
ZABAW I ROZBUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI W DZIELNICY BETLEJEM
- obowiązujące akty prawne i przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy
branżowe
- wizja lokalna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegającej na budowie placu
zabaw, rozbudowie istniejącego mini boiska do koszykówki utwardzenie ciągów pieszych
wraz z zielenią urządzoną.
Zakres opracowania:
- lokalizacja placu zabaw
- lokalizacja rozbudowy mini boiska do koszykówki
- sposób zagospodarowania terenu, obejmujący miedzy innymi: plac zabaw, układ
komunikacyjny pieszy, zieleń urządzoną oraz ukształtowanie terenu inwestycji
Projekt spełnia ustalenia uchwały nr LVI/466/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9
listopada 2010 roku.
Projekt opracowano w zakresie podstawowym i nie zawiera on szczegółowych danych i
rozwiązań, takich jak: detale urbanistyczne i architektoniczne małej architektury, rysunki
wykonawcze i montażowe, kosztorysy itp., będących przedmiotem odrębnego
opracowania.
2.0. Opis inwestycji:
2.1. Zakres i cel oraz ogólny opis inwestycji:
Zagospodarowanie terenu opracowano dla działek o nr 128/87 i 106/1 dla terenu o symbolu
18 ZP – teren zieleni parkowej, z dopuszczeniem realizacji obiektów sportowych, obiektów
wypoczynku i rekreacji, budynków usługowych związanych z obsługą użytkowników, stawów
retencyjnych, oczek wodnych, niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Projektowana inwestycja to budowa placu zabaw i rozbudowa istniejącego mini boiska do
koszykówki wraz z zielenią urządzoną.
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Elementy towarzyszące: układ komunikacji pieszej, zieleń urządzona na terenach przyległych,
a także urządzenia terenowe takie jak: ławki, stojaki do rowerów, stół betonowy oraz
śmietniki .
Projektowana budowa placu zabaw i rozbudowa boiska do koszykówki spełnia wymagania
przepisów Prawa Budowlanego, norm branżowych oraz potrzeb użytkowników.
3.0. Uwarunkowania urbanistyczne i ochr. konserwatorskiej:
Projektowane obiekty usytuowane są na działkach o nr ewid. 128/87 i 106/1 dla terenu o
symbolu 18 ZP w miejscowości Reda.
3.1. Zasadnicze uwarunkowania i ograniczenia urbanistyczne dotyczące zagospodarowania
działki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z Uchwałą nr LVI/466/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 roku
teren w/w działek o symbolu 18 ZP – teren zieleni parkowej.
- powierzchnia działek 128/87 i 106/1 o symbolu 18 ZP
- dopuszczalna pow. biologicznie czynna:
- projektowana pow. biologicznie czynna :
* proj. plac zabaw z nawierzchnią z piasku drobnego
z palisadą drewnianą na obrzeżach - I etap
* proj. plac zabaw z nawierzchnią z piasku drobnego
z palisadą drewnianą na obrzeżach - II etap
* proj. powierzchnia pokryta zielenią urządzoną – II etap
- powierzchnia utwardzona
* proj. rozbudowa boiska do koszykówki – I etap
* proj. ciągi piesze – II etap
* istniejące mini boisko do koszykówki

4939,0 m²
min. 80% = 3951,2m²
92,14% = 4551,00m²
2,77% = 137,00m²
3,11% = 154,00m²
86,25% = 4260,00m²
7,85% = 388,00m²
1,82% = 90,00m²
3,40% = 168,00m²
2,63% = 130,00m²

- na terenie niniejszej inwestycji nie projektuje się obiektów kubaturowych
3.2. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
Na terenie inwestycji nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków
województwa pomorskiego ani inne obiekty i tereny zabytkowe wskazane do objęcia ochroną
konserwatorską.
3.3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
Projektowany obiekt nie przekroczy standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich,
zasięg uciążliwości ograniczony będzie do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł
prawny.
Ponadto zobowiązuje się inwestora do uwzględnienia ochrony środowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania
terenu i stosunków wodnych. Wykorzystanie, przekształcenie elementów przyrodniczych
dopuszcza się wyłącznie w takim zakresie jaki jest konieczny do realizacji inwestycji. W razie
powstania szkód wynikających z prowadzenia inwestycji należ podjąć działania w celu ich
naprawienia np. przez kompensację przyrodniczą.
3.4. Ochrona interesów osób trzecich:
Projektowany obiekt spełnia warunki techniczne określone w przepisach techniczno –
budowlanych (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane –t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 1409.)
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4.0. Opis stanu istniejącego:
4.1. Lokalizacja i opis otoczenia:
Teren inwestycji – działki nr 128/87 i 106/1 o symbolu 18 ZP o łącznej powierzchni 4939m²,
usytuowany jest w Redzie przy ul. 12 Marca / Kwiatowa. W otoczeniu terenu projektowanej
inwestycji występuje głównie współczesna zabudowa jedno i wielorodzinna. Od str. pn.
działki graniczą z ul. 12 Marca, a od str. zachodniej z ul. Osadniczą. Od str. wsch. z ul.
Kwiatową, od str. pd. z ul. Henryka Wieniawskiego, a od str. zach. z ul. Henryka
Wieniawskiego i zabudową wielorodzinną.
W pasie drogowym istnieje następujące uzbrojenie inżynieryjne: sieć elektroenergetyczna,
wod-kan oraz gazowa.
4.2. Opis stanu istniejącego terenu inwestycji:
Teren inwestycji ma spadek w kierunku pd, różnica wysokości terenu wynosi 2,7 m, rzędna
terenu kształtuje się na wysokości od ok 16,8 m npm – pn. kraniec działki do 14,1m npm pd.
kraniec działki. Cały teren podzielony jest na 3 tarasy. Na pierwszym od str. pn znajduje się
mini boisko do koszykówki, na drugim – środkowym bramki do piłki nożnej a na najniższym –
od str. pd. słupy i siatka do gry w piłkę siatkową. Słupy i siatka ma zostać zdemontowna a
na najniższym tarazie projektuje się plac zabaw dla dzieci. Na tereni inwestycji znajduje się
kilka drzew liściastych i iglastych ( zaznaczonych na rys. R-1). Na terenie inwestycji nie
występuje zabudowa trwała ani tymczasowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
5.0. Zestawienie powierzchni i ogólne dane liczbowe:
5.1. Bilans terenu inwestycji
W obrębie inwestycji wyodrębniono następujące zasadnicze formy zagospodarowania terenu:
1) tereny niezabudowane z nawierzchniami utwardzonymi
- projektowane ciągi piesze z nawierzchnią z kostki betonowej
- projektowana rozbudowa boiska do koszykówki
- istniejące mini boisko do koszykówki
2) tereny niezabudowane z nawierzchnią biologicznie czynną
- projektowany plac zabaw z nawierzchnią z piasku drobnego
- projektowana powierzchnia pokryta zielenią

Zestawienie powierzchni terenu inwestycji:
Teren inwestycji działka o nr ewid. 128/87 i 106/1
w tym:

4868,00m² +71,00m²=4939 m²

1) Teren niezabudowany z nawierzchnią utwardzoną:
- proj. rozbudowa boiska - I etap inwestycji
- proj. ciągi piesze – II etap inwestycji
- istniejący mini boisko
2) Teren niezabudowany z nawierzchnią biologicznie czynną
- proj. plac zabaw z nawierzchnią z piasku drobnego - I etap
- proj. plac zabaw z nawierzchnią z piasku drobnego - II etap
- proj. powierzchnia pokryta zielenią urządzoną

388,00m²
90,00m²
168,00m²
130,00m²
4551,00m²
137,00m²
154,00m²
4260,00m²
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6.0. Mała architektura i elementy zewnętrzne zagospodarowania terenu:
Projekt przewiduje ustawienie 3 stojaków rowerowych, 8 ławek 4 śmietników i jednego stołu
betonowego dla potrzeb Użytkowników projektowanych urządzeń sportowo rekreacyjnych na
terenie objętym opracowaniem.
7.0. Ocena stanu istniejącego
Na terenie opracowania istnieje mini boisko do koszykówki z nawierzchni z kostki betonowej,
z jednym koszem o pow. ok 130m² i dwie bramki do piłki nożnej - do zachowania. Na terenie
objętym opracowaniem znajdują się także dwa słupki i siatka do siatkówki do demontażu.
Proponuje się przeniesienie demontowanych urządzeń na teren działki należącej do
Inwestora w obrębie „Osiedla Betlejem”.
8.0. Rozbudowa mini boiska do koszykówki – I etap inwestycji
w obrębie objętym opracowaniem projektuje się rozbudowę mini boiska do koszykówki z
nawierzchnią utwardzoną jak na rys. planu zagospodarowania terenu. Projektuje się
nawierzchnię z kostki betonowej płaskiej, gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr
ok. 3cm. Kolorystyka: odcienie szarości i czerwień ( jak w części istniejącej)
14.1. projektowane elementy rozbudowy boiska:
- kosz do koszykówki – przykładowe rozwiązanie:
o wysięgu 80 cm i wysokości do obręczy 3.05 m., tablica laminowana
o wymiarach 120x90cm.


Statyw kosza wykonany z rury 114,3 x 4 mm.



Obręcz stalowa z siatką z łańcucha ze stali nierdzewnej.



W zestawie dwa zastrzały stabilizujące tablicę oraz zbrojenie fundamentowe z pręta fi 20mm,



z gwintowanymi końcówkami umożliwiającymi pionowy montaż statywu.



Cała konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie.

9.0. Plac zabaw
Na terenie projektuje się plac zabaw o łącznej powierzchni 291m², w tym część z
urządzeniami dla dzieci młodszych ( 1-8,3-12 lat) o pow. ok. 137m² - I etap oraz z
urządzeniami dla dzieci starszych (3-12lat) o pow. ok. 154m² - II etap. Plac zabaw
wyposażony w urządzenia umożliwiające prowadzenie różnorodnych form zajęć ruchowych, a
w szczególności pokonywania przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty,
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zwisy itp. Rozmieszczenie wszystkich urządzeń placu zabaw z zachowaniem stref
bezpieczeństwa określonych przez producenta. Pod urządzeniami placu zabaw, w całości
projektuje się nawierzchnię piaskową. Na obrzeżach nawierzchni z piasku projektuje się
palisadę drewnianą, ostrzoną w kolorze drewna naturalnego o wymiarze np. 7x80cm lub
betonową o wym.: śr. 11cn i h. 40cm w kolorze piaskowym, rozdzielającą plac zabaw od
trawnika. Pomiędzy dwoma częściami placu zabaw oraz wokół nich projektuje się ciągi
piesze. Wokół placu zabaw projektuje się zieleń ozdobną – niskie drzewa i krzewy liściaste
ozdobne, ławki oraz kosze na śmieci tak jak na rys. A-1. Przy wejściu na plac zabaw
projektuje się tablicę informacyjną z regulaminem, informacjami oraz oznaczeniami
graficznymi.
9.1. Rodzaj nawierzchni
Projektuje się nawierzchnię piaskową z piasku drobnego.
Nawierzchnia piaskowa - najbardziej popularny i najczęściej stosowany na placach zabaw
rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PNEN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm
grubości. Piasek płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm. Piasek
powinien posiadać atest PZH. Wykonanie jak na rys. A-3, część graficzna.

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.
Norma EN 1177 określa wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku.
Poniższa tabela przedstawia różne rodzaje materiałów stosowanych na placach zabaw:
materiał*
darń / gleba
kora
wióry
piasek***
żwir***
inne materiały

opis
[mm]
kawałki wielkości 20-80
wielkości od 5 do 30
ziarno od 0,2 do 2
ziarno od 2 do 8
z prób określenia HIC****

minimalna grubość
[mm]**
300
300
300
300

maskymalna
wys. spadania [cm]
do 100
do 300
do 300
do 300
do 300
badano krytyczną
wysokość upadku

* - materiały odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci
** - jeżeli używa się materiału rozdrobnionego luzem, należy go układać warstwą grubszą o 200 mm od
wymaganej w próbie laboratoryjnej krytycznej wysokości upadku
*** - bez cząsteczek mułu lub gliny
**** - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu głowy powodowane upadkiem

9.2. Wyposażenie placu zabaw
Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia:

a) I etap inwestycji
* piaskownica (1) – przykładowe rozwiązanie:
na konstrukcji drewnianej klejonego warstwowo, zabezpieczone przed wpływem
warunków atmosferycznych, siedziska z kolorowego, trójwarstwowego polietylenu:
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Specyfikacja techniczna

Wymiary: A x B A=271cm B=271cm
Strefa bezpieczeństwa: (A+300) x (B+300) cm
Wysokość całkowita: 30 cm
Wysokość swobodnego upadku: 30 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009:
Przedział wiekowy: 1 – 7lat
* karuzela/twister (2) – przykładowe rozwiązanie:
konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne:

Specyfikacja techniczna

Wymiary: 122 x 122 cm
Strefa bezpieczeństwa: 522 x 522 cm
Wysokość całkowita: 69 cm
Wysokość swobodnego upadku: 69 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedział wiekowy: 3 – 12lat

* zjeżdżalnia dla dzieci młodszych (3) - przykładowe rozwiązanie:
konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne:

mgr inż. arch. Katarzyna Reszka
Reda, ul. Szkolna
tel. 600 505 183

Specyfikacja techniczna

Wymiary: 106 x 383 cm
Strefa bezpieczeństwa: 388 x 735 cm
Wysokość całkowita: 336 cm
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedział wiekowy: 1 – 8 lat
* tablica informacyjna – przykładowe rozwiązanie
Przy wejściu na plac zabaw ( w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu PZT1) projektuje się tablice informacyjną z regulaminem, informacjami oraz oznaczeniami
graficznymi. Na tablicy powinien znajdować się regulamin określający warunki i zasady
korzystania z placu zabaw. Na tablicy powinna pojawić się informacja o numerach telefonów
alarmowych. Szczegółowa treść regulaminu powinna być uzgodniona z Inwestorem. Tablica
powinna być fundamentowana wg wytycznych producenta tablicy. Konstrukcja tablicy,
kolorystyka i rozwiązanie materiałowe winny być dopasowana do pozostałych urządzeń placu
zabaw.
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* ławki z oparciem – przykładowe rozwiązanie
2 sztuki w pn-wsch. części placu zabaw, posiadające deklarację zgodności, bez ostrych
krawędzi. Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, odporna na warunki
atmosferyczne w kol. szarym. Siedzisko i oparcie z tworzywa lub drewna impregnowanego
próżniowo, ciśnieniowo w kol. drewna naturalnego. Ławki trwale zakotwiczone w gruncie wg
instrukcji producenta. Stylistyka ławek powinna nawiązywać do innych elementów placu
zabaw. Wymaga się, by wybrany przez wykonawcę model zyskał akceptację Inwestora lub
Projektanta.

* kosze na śmieci – przykładowe rozwiązanie
jeden o pojemności ok 35l, zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009. Konstrukcja stalowa
rurowa, malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne. Przykładowe rozwiązanie
jak na rysunku:

b) II etap inwestycji
* huśtawka „bocianie gniazdo” (4) – przykładowe rozwiązanie:
konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne,
proponowany element:
- gniazdo

mgr inż. arch. Katarzyna Reszka
Reda, ul. Szkolna
tel. 600 505 183

Specyfikacja techniczna

Wymiary: 196x273cm
Strefa bezpieczeństwa: 746 x 273 cm
Wysokość całkowita: 226 cm
Wysokość swobodnego upadku: 125 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedział wiekowy: 3 – 12 lat
* piramida linowa (5) – przykładowe rozwiązanie :
konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne, liny polipropylenowe
typu pp-multisplit o średnicy ok 16mm z rdzeniem stalowym

Specyfikacja techniczna

Wymiary: 356 x 356 cm
Strefa bezpieczeństwa: 656 x 656 cm
Wysokość całkowita: 250 cm
Wysokość swobodnego upadku: 99 cm
Największy element: całość - 319 x 115 x 115 cm
Najcięższy element: całość - 70 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedział wiekowy: 4 - 12
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* drążki podwójne lub potrójne (6) - przykładowe rozwiązanie:
konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne:

Specyfikacja techniczna- drążki podwójne
Wymiary: 9x179cm
Strefa bezpieczeństwa: 310x 480 cm
Wysokość całkowita: 136 cm
Wysokość swobodnego upadku: 118 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedział wiekowy: 3 – 12 lat

Specyfikacja techniczna- drążki potrójne
Wymiary: 10x237cm
Strefa bezpieczeństwa: 310x 537 cm
Wysokość całkowita: 132 cm
Wysokość swobodnego upadku: 117 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedział wiekowy: 3 – 12 lat

* zjeżdżalnia dla dzieci starszych (7) - przykładowe rozwiązanie:
konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne:

Specyfikacja techniczna

Wymiary: 310 x 395 cm
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Strefa bezpieczeństwa: 740 x 596 cm
Wysokość całkowita: 336 cm
Wysokość swobodnego upadku: 136 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedział wiekowy: 3 – 12 lat
9.3. elementy dodatkowe wyposażenia

b) I etap inwestycji
* ławki z oparciem – przykładowe rozwiązanie
2 sztuki w pn-wsch. części placu zabaw, posiadające deklarację zgodności, bez ostrych
krawędzi. Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, odporna na warunki
atmosferyczne w kol. szarym. Siedzisko i oparcie z tworzywa lub drewna impregnowanego
próżniowo, ciśnieniowo w kol. drewna naturalnego. Ławki trwale zakotwiczone w gruncie wg
instrukcji producenta. Stylistyka ławek powinna nawiązywać do innych elementów placu
zabaw. Wymaga się, by wybrany przez wykonawcę model zyskał akceptację Inwestora lub
Projektanta.

* kosze na śmieci – przykładowe rozwiązanie
jeden o pojemności ok 35l, zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009. Konstrukcja stalowa
rurowa, malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne. Przykładowe rozwiązanie
jak na rysunku:

b) II etap inwestycji
* ławki z oparciem – przykładowe rozwiązanie:
6 sztuk, posiadające deklarację zgodności, bez ostrych krawędzi. Konstrukcja stalowa
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rurowa, malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne w kol. szarym. Siedzisko i
oparcie z tworzywa lub drewna impregnowanego próżniowo, ciśnieniowo w kol. drewna
naturalnego. Ławki trwale zakotwiczone w gruncie wg instrukcji producenta. Stylistyka ławek
powinna nawiązywać do innych elementów placu zabaw. Wymaga się, by wybrany przez
wykonawcę model zyskał akceptację Inwestora lub Projektanta.

* kosze na śmieci – przykładowe rozwiązanie:
3 sztuki o pojemności ok 35l, zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009. Konstrukcja stalowa
rurowa, malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne. Przykładowe rozwiązanie
jak na rysunku:

*stojaki na rowery – przykładowe rozwiązanie:
3 stojaki, konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, odporna na warunki
atmosferyczne.
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*stół betonowy – przykładowe rozwiązanie:
jeden stół o średnicy blatu ok 100 cm, wysokości ok 80cm, mocowanie na fundamencie wg
wskazań producenta, noga betonowa, blat drewniany pokryty lakierobejcami i lakierem

UWAGA: montaż elementów placu zabaw należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną
przez producenta wyrobu oraz obowiązującymi normami. Elementy placu zabaw winny spełniać
wymagania obowiązujących norm. Wymaga się minimum 5 letniej gwarancji producenta na
wszystkie urządzenia placu zabaw.

10.0. Nawierzchnie utwardzone
w obrębie objętym opracowaniem projektuje się nawierzchnię utwardzoną: rozbudowy
boiska do koszykówki – etap I oraz ciągów pieszych w obrębie placu zabaw- etap II, jak na
rys. planu zagospodarowania terenu. Projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej płaskiej,
gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr ok. 3cm. Kolorystyka: ciągi piesze w kol.
jasny szary/złamana biel.
Nawierzchnia powinna być wykonana z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych
minimum 1% spadku. Kierunek spadku wód opadowych nie może powodować zalewania
terenów sąsiednich.
11.0. Nawierzchnia trawiasta – II etap
W obrębie opracowania przewiduje się odtworzenie, regenerację nawierzchni trawiastej.
Teren przeznaczony pod zieleń oczyścić z resztek gruzu i kamieni. Następnie wykonać
wertykulacje i aeracje. Regenerowany trawnik zasypać warstwą ziemi urodzajnej grubości
ok. 5-10cm. Gdy ziemia dostatecznie osiądzie należy ją przegrabić a następnie wysiewamy
nawozy o dużej zawartości fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozów należy
bezwzględnie i starannie wymieszać je z glebą np. poprzez grabienie. Następnie wysiewamy
nasiona traw i przeprowadzamy wałowanie specjalnym walcem do trawników. Dla
prawidłowego wzrostu zapewnić prawidłowe nawadnianie i regularną pielęgnację (koszenie,
odchwaszczanie).
Na terenie przyległym do placu zabaw projektuje się niskie drzewa liściaste ozdobne,
kwitnące i krzewy liściaste ( jak na rys. zagospodarowania terenu), preferowane gatunki
wolnorosnące, łatwe w uprawie, mało wymagające co do warunków gruntowych i
pielęgnacji. Gatunki rodzime.

Uwaga: Wszystkie rośliny powinny być dostosowane wymaganiami do istniejących
warunków glebowych. Gatunki drzew i ewentualne zmiany w ich usytuowaniu do uzgodnienia
z Inwestorem lub Projektantem.
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12.0. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Projektowane założenie sportowo-rekreacyjne w zakresie dojść/chodników jest
przystosowane do poruszania się dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
13.0. Obszar oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania projektowanych obiektów zawiera się w obrębie granic posesji
inwestycji, a ich usytuowanie nie wprowadza żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu
terenu działek sąsiednich. Projektowane obiekty nie będą wpływały ujemnie na środowisko w
wymiarze jakości powietrza i jakości gleb. Poziom emisji hałasu i drgań w fazie realizacji i
eksploatacji nie przekroczy dopuszczalnych norm i utrzyma się w zakresie własnej działki.
Projektowana inwestycja nie wpływa na zmianę jakości wód i pozwala na utrzymanie jej na
poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dn. 18 lipca 2001 roku –
Prawo Wodne.

14.0. Uwagi końcowe:
14.1. Użyte materiały budowlane winny posiadać ważne atesty lub aprobaty techniczne PZH i
ITB. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych i Polskich Norm. Stosować
materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta
potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich myśli.
14.2. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i wiedzą techniczną oraz zachowaniem szczególnych środków ostrożności i
przepisów BHP.
14.3. Wszelkie dane zawarte w projekcie należy bezwzględnie sprawdzić w naturze na
miejscu prowadzonych robót budowlanych. Ewentualne odchylenia skorygować bezpośrednio
na budowie powiadamiając Projektanta. Wykonawcy robót powinni posiadać odpowiednie
uprawnienia i doświadczenie do wykonywania robót.
14.4. Wszystkie zmiany w wyborze proponowanych urządzeń należy konsultować i uzyskać
aprobatę Projektanta lub Inwestora.
14.5. Użytkowanie – wszystkie urządzenia i nawierzchnie należy użytkować zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi przez producentów.

Opracowała:
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