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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogólne.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna budowy placu
zabaw na terenie przedszkola w msc. Łączany (Gmina Wierzbica). Podstawą
realizacji jest projekt techniczny urządzenia placu zabaw w oparciu
o wybrane urządzenia zabawowe znajdujące się na rynku.
Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest Gmina Wierzbica z siedzibą
w Urzędzie Gminy w Wierzbicy przy ul. Kościuszki 73.
Roboty budowlane będą wykonywane na działce o numerze ewidencyjnym:
 dz. nr ewid. 574 – obręb ewidencyjny Łączany,
1.2. Podstawa opracowania.
Podstawą opracowania niniejszego projektu technicznego jest umowa zawarta
w dniu 05.08.2016 r. z Gmina Wierzbica.
1.3. Podstawowe materiały i informacje.
Za podstawę opracowania służą:
 odbitka z mapy zasadniczej w skali 1:500,
 pomiary własne wykonane w terenie,
 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),
 katalog placów zabaw i małej architektury,
 Normy odnoszące się do placów zabaw: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 11762/2009, 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,
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Zał. Nr 1-3 Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z
dnia 20 grudnia 2000 r.),
 normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania projektu
technicznego.
1.4. Zakres rzeczowy opracowania.
Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy placu
zabaw (części opisowej i części graficznej), szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót i kosztorysu
inwestorskiego.
Niniejsza dokumentacja techniczna będzie stanowić podstawę do zgłoszenia
właściwemu organowi administracji samorządowej robót związanych z budową placu
zabaw, a nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do rozpisania przetargu na
ich wykonanie.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu placu zabaw w zakresie
wyposażenia w urządzenia zabawowe.
Zakres opracowania obejmuje:
 przedstawienie programu placu zabaw,
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 lokalizację przestrzenną urządzeń zabawowych,
 zaplanowanie elementów małej architektury
informacyjna z regulaminem placu zabaw).
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tablica

2. Opis stanu istniejącego.
Teren, na którym projektuje się plac znajduje się na terenie przedszkola
w msc. Łączany na terenie Gminy Wierzbica (w powiecie radomskim w woj.
mazowieckim). Teren jest całkowicie ogrodzony, gdzie zlokalizowany jest budynek
przedszkola, część terenu pokryta jest kostką betonową, pozostała większa część –
nawierzchnią trawiastą. Obok projektowanego placu zabaw znajduje się istniejący
plac zabaw, gdzie zlokalizowane są stare urządzenia zabawowe – część należy
odnowić – oczyścić i pomalować, pozostałe nienadające się do użytkowania należy
rozebrać. Zakłada się obsługę komunikacyjną placu z istniejącego traktu pieszego.
Poniższe zdjęcia przedstawiają planowaną lokalizację placu zabaw oraz istniejący
zestaw zabawowy do renowacji:
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3. Rozwiązania projektowe.
3.1. Założenia projektowe.
Celem inwestycji jest budowa placu zabaw dostosowując urządzenia i warunki jego
użytkowania do wymagań bezpieczeństwa. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się
montaż urządzeń do zabaw dla dzieci.
Plac zabaw przewidziany jest dla dzieci w wieku 3-7 lat (w wieku przedszkolnym), ale
również może służyć dla dzieci w wieku przedszkolnym przy korzystaniu z niego w
obecności osób dorosłych a także dzieci starszych. Jego głównym zadaniem jest
rozwijanie sprawności u małych dzieci w ciekawy i stymulujący sposób.
Na placu zabaw zakłada się zaprojektowanie zestawów zabawowych oferujących
różnorodne aktywności, na których może bawić się kilkanaścioro dzieci jednocześnie.
Zestaw dopełnia urządzenie zabawowe typu sprężynowiec oraz piaskownica.
Urządzenia na placu ustawione są w sposób umożliwiający ciągłość zabawy, co
dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność.
3.2. Lokalizacja i usytuowanie.
Projektowany plac zabaw usytuowany został na działce nr ewid. 574 znajdującej się
na terenie przedszkola w msc. Łączany.
Głównym założeniem przy doborze urządzeń była ich wielofunkcyjność polegająca na
umożliwieniu dzieciom wykonywania jak największej liczby różnorodnych aktywności.
Dodatkowym założeniem przy doborze zabawek, była możliwość wykorzystywania ich
przez większą liczbę dzieci w jednym momencie, co sprzyja integracji i uczy
współdziałania.
Przy wejściu na plac zabaw usytuowany jest kosz na śmieci oraz tablica informacyjna
z regulaminem placu zabaw.
Plac zabaw został umiejscowiony w taki sposób, aby zapewnić mu nasłonecznienie
przynajmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września)
w godzinach od 10.00 do 16.00. Odległość projektowanego placu od miejsca
gromadzenia odpadów stałych, parkingu oraz od linii rozgraniczającej jezdnię wynosi
minimum 10 metrów. Plac zabaw został zaprojektowany w taki sposób, żeby
zminimalizować możliwość wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi
oraz uniknąć konieczności wycinki zieleni.
Plac zabaw został usytuowany zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania
terenu na rysunku Nr 1 w skali 1:500.
3.3. Warunki gruntowo-wodne / Opinia geotechniczna
Warstwy geotechniczne gruntów pod budowę placu zabaw należy zaliczyć do dobrze
przepuszczalnych w postaci piasków średnich i grubych z poziomem występowania
wody gruntowej 1,30 m poniżej poziomu terenu, w związku z powyższym nie ma
potrzeby projektować dodatkowo systemu odwadniającego projektowany plac zabaw.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych na terenie planowanej inwestycji występuje I kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego z uwagi występowanie prostych warunków
gruntowych oraz wykonywania wykopów do 1,0 m jak również przyjętej na podstawie
doświadczenia i ogólnie znanej nieskomplikowanej technologii realizacji inwestycji.
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4. Harmonogram prac przy wykonywaniu placu zabaw
Przy wykonywaniu niniejszego placu zabaw przewiduje się następującą kolejność
wykonywanych prac:
 wyłączenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie
i oznakowanie,
 wytyczenie projektowanych obiektów,
 wyznaczenie dróg transportu oraz miejsc składowania materiałów i stacjonowania
sprzętu poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,
 roboty porządkowe oraz wywóz zanieczyszczeń,
 prace przygotowawcze i ziemne: zdjęcie i złożenie w pryzmy darni z obszaru
projektowanych urządzeń,
 usunięcie i wywóz warstwy humusu,
 wykonanie i zabezpieczenie wykopów pod stopy i ławy fundamentowe,
 utwardzenie dna wykopu,
 montaż deskowań oraz wylanie fundamentów pod urządzenia zabawowe,
 osadzenie słupków oraz kotew w stopach fundamentowych,
 montaż elementów małej architektury i urządzeń zabawowych,
 usunięcie zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na czas budowy,
uprzątnięcie terenu, przywrócenie ruchu pieszego.

5. Rozwiązania projektowe w zakresie placu.
Na placu zabaw umieszczono następujące wyposażenie:
1 – zestaw zabawowy z domkiem,
2 – karuzela czteroosobowa,
3 – sprężynowiec-bujak – x 2 szt.,
4 – piaskownica,
5 – kosz na śmieci
6– tablica informacyjna.
5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne.
W ramach prac przygotowawczych należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i
oczyścić teren oraz usunąć zbędna roślinność.
Należy dokonać dokładnego sprawdzenia całego omawianego terenu i jego otoczenia
w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotów mogących znajdować się przy budynkach i małej architekturze.
Roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Należy usunąć warstwę humusu w miejscu
posadowienia urządzeń zabawowych, którą można częściowo wykorzystać do
wyrównania terenu, po przeprowadzeniu głównych prac budowlanych. Pozostałą
ziemię z wykopu należy wywieźć poza teren budowy.
Tereny wokół systemu korzeniowego drzew i krzewów, oraz w sąsiedztwie elementów
budowlanych i podziemnej infrastruktury należy bezwzględnie wykorytować ręcznie.
5.2. Szczegółowe dane techniczne urządzeń placu zabaw.
5.2.1. Słupy nośne konstrukcji:
 rury bezszwowe,
 podwójne zabezpieczenie antykorozyjne,
- cynkowane ogniowo - powłoka minimalnej grubości 70 minimum mikronów,
- malowanie proszkowe - powłoka minimalnej grubości 60 minimum mikronów,
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zastosowanie proszkowych farb epoksydowych zapewnia ochronę barwy koloru
i trwałości w odporności na warunki atmosferyczne i promienie UV,
słupy wolnostojące zabezpieczone mają wloty od góry specjalnymi deklami
z tworzywa plastikowego typ PE. Zabezpieczenie to chroni przede wszystkim
użytkowników placu przed jakimikolwiek urazami związanymi z zakleszczeniami
jak i także przed nagromadzaniem przez filar opadów atmosferycznych. Czopy
trwale połączone z filarem. Jest to także ładne i estetyczne wykończenie stalowych
słupów tworząc kontrast kolorystyczny,
celem uniknięcia jakichkolwiek zakleszczeń i urazów użytkowników w słupach do
montażu wykorzystuje się zamiast tradycyjnych śrub przelotowych nitonakrętki ze
stali nierdzewnej zachowując tym samym wszystkie montaże wewnątrz słupów,

5.2.2. Platformy, podesty, trapy:
 wykonane z blachy stalowej podwójnie zabezpieczonej antykorozyjnie z otworami
służącymi do odprowadzania wody i nieczystości,
 zabezpieczenie antykorozyjne:
- cynkowane ogniowo - powłoka minimalnej grubości 60 mikronów,
- malowanie proszkowe farbami młotkowymi - powłoka minimalnej grubości
80 mikronów,
- specjalna warstwa zabezpieczającą podest na wytarcia w wyniku użytkowania co
daje gwarancje na bezpieczne i estetyczne użytkowanie,
 specjalny system wzmocnień konstrukcyjnych podestu od spodniej części
zapewnia stabilność, trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji,
 wszystkie narożniki w podestach posiadają wycięcia o promieniu 112 mm i
głębokości 56 mm co zapewnia właściwe systemowe łączenie ze słupami.
5.2.3. Elementy plastikowe:
Wszystkie elementy plastikowe wykonane są z rotacyjnego tworzywa HDPE
barwionego w pełnej masie. Barwienie w pełnej masie elementów z HDPE zapewnia
całkowitą ich odporność na wszelkie warunki atmosferyczne jak i także na
odbarwienia spowodowane nasłonecznieniem i w wyniku tego wpływem promieni UV.
Wszystkie elementy plastikowe HDPE tj. panele barierek bocznych, panele
dydaktyczne, zadaszenia, ślizgi, elementy wykończeniowe, tuby, grzybki
wspinaczkowe itp. są odpowiednio profilowane z uwzględnieniem wytłoczeń co daje
im zwiększoną wytrzymałość na efekty użytkowania a nawet i akty wandalizmu. Co
potwierdzają wyniki testów toksykologicznych i atestów higienicznych charakteryzują
się odpornością na podpalenia. Wszystkie elementy barierek posiadają dodatkowo
wzmocnienia w postaci wtopionych na całej ich długości stalowych rur cynkowanych i
malowanych proszkowo. W celu udoskonalenia systemu łączeń we wszystkich
elementach plastikowych zastosowano wtopione nitonakrętki ze stali nierdzewnej w
zależności od wykorzystywanych śrub od M6-M10. Swoją niepowtarzalną kolorystyką
zapewniają poza stabilnością i bezpieczeństwem także świetną zabawę i rozwój
dziecka wśród różnorodności barw.
5.2.4. Systemy kotwienia:
Unikatowy i nowatorski System kotwienia zapewnia stabilność i bezpieczeństwo
konstrukcji placu zabaw w każdym rodzaju gruntu i we wszystkich okolicznościach.
Opracowany sposób kotwienia na stalowych cynkowanych tulejach zapewnia
nienaruszalność konstrukcji z możliwością systemowego dalszego rozszerzania
wyposażenia placu o kolejne segmenty z biegiem czasu bez potrzeby naruszania
wcześniej powstałych konstrukcji.
Projektowany system prócz bogatej, stabilnej i bezpiecznej oferty charakteryzuje się
możliwością dowolnej konfiguracji i zmian zamontowanych już Placów zabaw w miarę
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potrzeb zamawiających. W dowolnym momencie można rozbudować plac zabaw o
kolejne segmenty.
5.2.5. Dodatkowe uwagi:
 wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,
 wszystkie urządzenia do zabawy musza spełniać warunki zawarte w normie PNEN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i
metody badań,
 urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa,
 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 publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach.
 przy montażu urządzeń należy przestrzegać wytycznych i uwag otrzymanych
przez producentów urządzeń,
 należy bezwzględnie zachować wymiary stref bezpieczeństwa przy każdym
montowanym elemencie.
5.2.6. Regulamin korzystania z placu zabaw:
Wyposażenie placu zabaw przeznaczone jest dla określonej grupy wiekowej od 3 do
7 lat. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem w szczególności :
 zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych,
 w czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania,
 nie należy wbiegać na ślizgi zjeżdżalni,
 na jednej huśtawce powinno huśtać się jedno dziecko,
 nie wolno huśtać się na stojąco,
 nie wolno wchodzić na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nie przeznaczone
do chodzenia,
 nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia,
 nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw,
 tablica informacyjna przy wejściu na plac zabaw z regulaminem i oznaczeniami
graficznymi. Ponadto na tablicy powinien się znaleźć numer telefonu osoby
zarządzającej placem zabaw lub osoby przez niego upoważnionej do
sprawowania nadzoru nad placem zabaw oraz numery telefonów alarmowych.
Treść informacji powinna zostać uzgodniona z Inwestorem,
 tabliczki informujące o sposobach wykorzystywania danego urządzenia
i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, trwale zamocowane i wykonane, które
spełniają wymogi bezpieczeństwa. Lokalizacja i wzór wg. wytycznych MEN.
5.3. Elementy placu zabaw.
Jako wyposażenie projektowanego placu zabaw zaproponowano urządzenia firmy
„FUX SYSTEM” ul. Podmiejska 17b, 66-400 Gorzów Wielkopolski, www.fuxsystem.pl.
Projektant dopuszcza produkty i urządzenia innego producenta pod warunkiem
zastosowania równoważnych parametrów urządzeń.
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5.3.1. Zestaw zabawowy z domkiem.
Zestaw zabawowy składający się z zadaszonego domku oraz przejścia tubowego.
Słupy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, zakończone
zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Słupy o przekroju 60 x 60 mm i rozstawie osiowym 110 cm.
Zjeżdżalnia pojedyncza wykonane z rur typu LLDPE.
Panele wykonane z płyt HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.

5.3.2. Karuzela czteroosobowa.
Urządzenie oparte na konstrukcji rurowej Ø76 mm. Pień karuzeli wykonany z rury
Ø108 mm. Urządzenie wyposażone w cztery siedziska wykonane z gumy
zabezpieczone łańcuchowo. Urządzenie posiada mechanizm łożyskowy nie
wymagający konserwacji. Całość konstrukcji wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo,
malowana farbami akrylowym.

5.3.3. Sprężynowiec bujak typu „zebra” i „lew”.
Urządzenie kołyszące - siedzisko z uchwytami dla rąk, wykonane z
niskociśnieniowego polietylenu, przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny
zamocowanej w gruncie.
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5.3.4. Piaskownica.
Słupki narożne piaskownicy wykonane z rury stalowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo. Ścianki boczne wykonane z płyty HDPE barwionej w masie odpornej na
warunki atmosferyczne.

5.3.5. Kosze na śmieci.
Stelaż z kształtowników stalowych, malowany proszkowo w kolorze niebieskim. Kosz
wykonany z blachy stalowej gr 1 mm w kolorze niebieskim, zamocowany na profilu
stalowym, umożliwiającym trwale zakotwienie w podłożu. Mocowanie pojemnika
kosza w łatwy sposób umożliwia opróżnianie zawartości.

5.3.4. Tablica informacyjna.
Tablica informacyjna z powierzchnią plastikową odporną na warunki atmosferyczne,
montowana na stelażu z rur o średnicy Ø 60 mm. Tablica o wymiarach: 1,70 x 0,45 m.
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6. Wykonanie robót montażowych.
Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robót (stanowiącymi oddzielne opracowanie).
Uwaga: wszystkie stosowane materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty,
nie należy stosować materiałów nie posiadający w/w dokumentów.

7. Bariery architektoniczne.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia o likwidacji barier architektonicznych
projekt techniczny budowy placu zabaw sporządzono przy założeniu, że nowe
rozwiązania urbanistyczne nie wprowadzą żadnych barier architektonicznych.
Plac zabaw w ukształtowaniu lokalizacyjnym i wysokościowym pozwala na swobodny
dostęp osób z koniecznością poruszania się na wózkach na terenie projektowanego
placu zabaw.
Istniejące ciągi piesze posiadają takie spadki podłużne, które pozwolą na swobodne
poruszanie się osób na wózkach jak i osób z dysfunkcją ruchu.

8. Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko.
Projektowany obiekt nie narusza równowagi środowiska naturalnego. Projektowane
rozwiązania są proekologiczne i nie będą stanowić dla niego żadnego zagrożenia
zarówno w zakresie oddziaływania na środowisko jak i emisji szkodliwych składników
spalin – w związku z tym projektowana zabudowa nie została zaliczona do inwestycji
mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.).

9. Bezpieczeństwo budowy i bezpieczeństwo prowadzenia robót
budowlanych.
Przy wykonaniu robót budowlanych i montażowych należy zachować warunki
i przepisy wynikające z przepisów BHP przy robotach budowlano-montażowych
(Dz. U. Nr 41, poz. 401 z 2003 r.). W zakresie pomieszczeń zaplecza budowy
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należy spełnić wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
884 z 1997 r.).

10. Informacje dodatkowe.
 Teren na którym zrealizowana zostanie inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytków.
 Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje się w granicach terenu eksploatacji
górniczej.
 Projektowany obiekt nie będzie miał niekorzystnego wpływu na środowisko
naturalne oraz higienę i zdrowie jego użytkowników.
 Projektowana inwestycja w żaden sposób nie ograniczy możliwości zabudowy
działek sąsiednich.
 Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
 W przypadku wątpliwości lub niejasności należy zwrócić się z zapytaniem
odpowiednio do projektanta i/lub dostawcy określonego systemu / materiałów.
 Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom
oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty.
 Wszystkie zastosowane materiały nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i
zdrowia użytkowników.
 Należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów.
 Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością, wiedzą i sztuką
budowlaną oraz wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych załączonej do projektu.
 Z uwagi na złożony charakter obiektu zaleca się prowadzenie robót przez firmę
posiadającą doświadczenie w wykonawstwie tego typu robót.
 Obiekt realizować po uzyskaniu zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych,
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