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OPIS  TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania działki.

TEMAT:            PLAC ZABAW 

INWESTOR:       MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Al. Powsta�ców Wlkp. 18, 63-400 Ostrów Wlkp. 

ADRES:  Publiczne Przedszkole nr 12, Ul. Gen. Andersa 15

dz. nr 175, 63-400 Ostrów Wlkp. 

�� DANE OGÓLNE

Opracowanie dotyczy zagospodarowania działki zabudowanej Nr 175 w 

Ostrowie Wlkp., przy ul. Gen. Andersa 15, na których znajduje si� przedszkole 

publiczne nr 12. Na w.w. działce realizowana b�dzie budowa placu zabaw. 

Działka uzbrojona, stanowi własno�� inwestora. Teren płaski. Działka nie 

podlega nadzorowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie wyst�puj� 

szkody górnicze. 

�� PODSTAWA OPRACOWANIA

•    Zlecenie Inwestora

•  Wytyczne Inwestora

•    Warunki techniczne

•    Mapa sytuacyjno wysoko�ciowa

•    Wizja w terenie

•    Obowi�zuj�ce przepisy i normy projektowe

•    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75, poz. 690 z pó�niejszymi zmianami)

�� OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO

Teren  obj�ty  niniejszym  opracowaniem,  stanowi  otaczaj�ce  przedszkola

publicznego,  który  obecnie  jest  przeznaczony  na  plac  zabaw,  oraz  tereny

zielone.  Projektowany plac  zabaw realizowane  b�dzie  w  miejscu  istniej�cego

placu zabaw który jest w złym stanie technicznym. 

�rednia rz�dna terenu wynosi około 132,90 m n.p.m. 

W przedszkolu znajduje si� oddział w którym odbywaj� si� zaj�cia dla dzieci 

niepełnosprawnych ruchowo i z uwagi na to niektóre elementy zabawowe i 

dojazdy do nich musz� by� dostosowane do potrzeb dzieci poruszaj�cych si� na 

wózkach inwalidzkich . 
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ�CEGO

zdj. nr 1 Widok na chodnik przy budynku przedszkola 

zdj. nr 2 Widok na schody z płyt betonowych 

8



zdj. nr 3 Widok na betonowy chodnik w obr�bie istniej�cego placu zabaw

5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Po  analizie  obowi�zuj�cych  przepisów,  w  tym  warunków  technicznych,

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na �rodowisko naturalne. Nie

przewiduje  si�  emisji  szkodliwych  substancji  do  �rodowiska  naturalnego

podczas  u�ytkowania  placu  zabaw.  Nie  przewiduje  si�  równie�
przekraczaj�cych  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  podczas  eksploatacji.

Zaprojektowane plac zabaw nie wpływa negatywnie na �rodowisko naturalne

a obszar oddziaływania zamyka si� w obr�bie przedmiotowej działki.

Projektowana inwestycja charakteryzuje si� tym ,�e

5.1 zlokalizowana jest poza stref� ochrony konserwatorskiej

5.2 nie znajduje si� w wykazie przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co wpływa� na 

�rodowisko

5.3 nie emituje zanieczyszcze� gazowych. pyłowych lub płynnych

5.4 nie znajduje si� w obr�bie terenu górniczego

5.5 nie wpływa szkodliwie na istniej�cy drzewostan gleb�, wody 

powierzchniowe i podziemne

5.6 nie emituje hałasów, wibracji, fal elektromagnetycznych, ani �adnego 

promieniowania negatywnie oddziaływaj�cego na �rodowisko.

5.7  plac zabaw projektowany jest w pobli�u przedszkola publicznego i ma na 

celu doposa�enie jednostki . 

Zaprojektowany  plac  zabaw  w  pełni  wpisuj�  si�  w  istniej�ce  konteksty

urbanistyczne  miejsca  w  którym  zostanie  usytuowane.  Teren  projektowanego

placu  zabaw  spełnia  wymogi  usytuowania  obiektów  od  granicy  działki  i

budynków s�siednich zgodne z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiada� budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pózn. zm. 

9



6. ZAKRES ROBÓT:

6.1. ogrodzenie terenu i zabezpieczenie drzew

6.2. usuni�cie chodników i schodów terenowych

6.3. prace ziemne – Korytowanie

6.4. uło�enie obrze�y
6.5. nawiezienie humusu

6.6. wykonanie podbudowy

6.7. wykonanie fundamentów

6.8. wykonanie warstwy ze �wiru 

6.9. monta� urz�dze� zabawowych

6.10. monta� ogrodzenia i bramy

           7. DANE TECHNICZNE

Powierzchnia inwestycji                                     1253,01 m2

 

- Powierzchnia placu zabaw 600,55 m2

• Długo�� - 36,00 m

• Szeroko�� - 19,00 m

- Powierzchnia utwardzona 185,66 m2

- Powierzchnia trawiasta z nasadzeniami 466,80 m2

8. WYPOSA�ENIE – PLACU ZABAW:

8.1 - Zestaw zabawowy wym. min. 5,4mx3,1m
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8.2 - Zestaw zabawowy – dla dzieci poruszaj�cych si� na wózkach inwalidzkich   

wym. min. 7,2mx6,8m

8.3 - Hu�tawka wahadłowa - z siedziskiem koszowym

8.4 - Hu�tawka wahadłowa x2 - siedzisko z oparciem o szeroko�ci siedziska min 

45cm
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8.5 - Zje�d�alnia - h zjazdu około 150cm

8.6 - Hu�tawka wagowa du�a 

�8.7 - Karuzela dla inwalidów  min. 245cm
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8.8 - Hu�tawka na spr��ynie - auto, helikopter, �yrafa

8.9 – Równowa�nia w�� 

8.10 – Piaskownica
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8.11 - Tablice edukacyjne x3

8.12 - Ławka z oparciem

8.13 - Kosz na �mieci 8.14 - Tablica z regulaminem 

WYPOSA�ENIE POMOCNICZE:

14



•      Ogrodzenie panelowe

     Z uwagi na ryzyko oddalania si� dzieci podczas zabawy nale�y wykona�    
     ogrodzenie panelowe wraz z bram� z boku przedszkola

  Ogólny opis wykonania ogrodzenia wraz z bram� 
- długo�� ogrodzenia: około 5 mb,

- rozstaw słupków, max co 200 cm,

-  panele  ogrodzeniowe,  wysoko�ci  180  cm,  o  wymiarach  oczka  5x20  [cm]

mocowane do słupków stalowych,

- ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony)

- panele ogrodzeniowe mocowane s� do słupka za pomoc� obejm monta�owych

lub zgodnie z technologi� zalecan� przez producenta ogrodzenia,

- słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamkni�tego 60x40x2 [mm],

-  słupki  ogrodzeniowe  cynkowane  ogniowo  i  malowane  proszkowe  (kolor

zielony),

- słupki ogrodzeniowe zako�czone za�lepk�,
- fundament pod słupki betonowy 40x40x100 [cm],.

- podmurówka lub płyta betonowa długo�ci 250 [cm], wysoko�ci 25-30 [cm]

- ogrodzenie wyposa�one w bram� systemow�
- brama (długo��: 380 [cm]) - dwucz��ciowa rozwierana - szt. 1,

- wysoko�� bramy dopasowa� do ogrodzenia,

- słupki bramowe (do furtki) 100x100x6 [mm] - szt. 2,

- fundament pod słupki 50x50x120 [cm] ,

- bramy zamykane na zamek,
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•      Kraw��niki  :  Nawierzchnie  maj�  by�  obramowane  obrze�em betonowym

8x30x 100 cm na ławie betonowej z odporem, ze spoinami wypełnionymi

zapraw�.  W miejscach  takich  jak  chodnik  na  skarpie  schody terenowe i

trawniki w półokr�gach nale�y zastosowa� palisad� betonow�.

10 WAGI KO�COWE

• Roboty  budowlano-monta�owe  wykonywa�  zgodnie  z  projektem  i

zaleceniami  wynikaj�cymi  z  tre�ci  uzgodnie�  oraz  przepisami  i  normami

obowi�zuj�cymi  w budownictwie,  a  w  szczególno�ci  z  rozporz�dzeniem

ministra  infrastruktury,  jakim  powinny  odpowiada�  sportowe  obiekty

budowlane i ich usytuowanie. 

• Zastosowane  materiały  jak  równie�  technologia  budowy  musi  spełnia�

warunki  okre�lone normami oraz innymi normami których  stosowanie jest

obligatoryjne.

• Wszystkie  prace  nale�y  wykona�  zgodnie  z  przepisami  „Prawo  ochrony

�rodowiska"  Ustawy  o  odpadach  z  dnia  21  kwietnia  2001  roku  z

pó�niejszymi zmianami.

• Dopuszcza  si�  zastosowanie urz�dze�  innego  producenta  o  takich samych

lub lepszych parametrach, wył�cznie za zgod� inwestora

Opracował:
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INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA 
l OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:            PLAC ZABAW 

INWESTOR:       MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Al. Powsta�ców Wlkp. 18, 63-400 Ostrów Wlkp. 

ADRES:  Publiczne Przedszkole nr 12, Ul. Gen. Andersa 15

dz. nr 175, 63-400 Ostrów Wlkp. 

 

Ostrów Wielkopolski,  wrzesie� 2017 r.
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Cze��   opisowa do informacji dotycz�cej

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia

1.0. Zakres robót i kolejno	� ich wykonywania.
    

Projektowane boisko wielofunkcyjne wraz z urz�dzeniami i elementami 

zagospodarowania b�d� wykonane w pełnym zakresie, zgodnie z projektem 

budowlanym.

    Realizacj� robót przewiduje si� w nast�puj�cej kolejno�ci:

• ogrodzenie terenu i zabezpieczenie drzew

• usuni�cie chodników i schodów terenowych

• prace ziemne – Korytowanie

• uło�enie obrze�y
• nawiezienie humusu

• wykonanie podbudowy

• wykonanie fundamentów

• wykonanie warstwy ze �wiru 

• monta� urz�dze� zabawowych

• monta� ogrodzenia i bramy

2.0. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych.
Działka zabudowana, na działce znajduje si� Przedszkole Publiczne oraz wyposa�enie

terenu w postaci zu�ytego technicznie placu zabaw . 

3.0. Elementy zagospodarowania terenu przy którym mo�e powsta� zagro�enie 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy winno by� zgodne z przepisami rozdziału 3 i 4 

Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. DU. Nr 47.

4.0. Wskazanie zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót.
Na przedmiotowej budowie b�d� wyst�powały roboty budowlane wymienione

w art. 21 a ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane, tj. stwarzaj�ce 

ryzyko powstania zagro�enia bezpiecze�stwa  i zdrowia ludzi.

•  Roboty nie stwarzaj� zagro�enia dla wykonawców, u�ytkowników 

 oraz otoczenia. Nale�y je wykona� zgodnie z projektem, obowi�zuj�cymi   

przepisami i Polskimi Normami, przepisami p.poz., przepisami bezpiecze�stwa    

i higieny pracy w szczególno�ci maj�c na wzgl�dzie zasady bezpiecze�stwa         

i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo 

Budowlane art. 23a. 

18



5.0. Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przy wykonywaniu robót 
szczególnie niebezpiecznych.
Przed przyst�pieniem do robót wykazanych w pkt. 4 jako szczególnie niebezpiecznych

kierownik budowy ma obowi�zek:

• Sprawdzi� czy wytypowani do ww. robót pracownicy posiadaj� wa�ne badania 

lekarskie dopuszczaj�ce ich do pracy na wysoko�ci

• Przeprowadzi� odpowiednie stanowiskowe szkolenie BHP z wytypowanymi do 

wykonania ww. robót pracownikami

• Wyposa�y� pracowników w niezb�dny sprz�t ochronny

• Budowa realizowana b�dzie przez  firmy budowlane zatrudniaj�ce 

pracowników przeszkolonych pod wzgl�dem BHP. Ilo�� zatrudnionych 

pracowników nie przekroczy 20 osób.  Pracochłonno�� robót nie przekroczy 500 

osobodni. 

6.0. Niezb�dne 	rodki techniczne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 
wykonanych robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przyst�pieniem do robót 
wykazanych w pkt. 4 kierownik budowy ma obowi�zek przej�� bezpo	redni 
nadzór nad ich wykonaniem i zapewni� nast�puj�ce zabezpieczenia:

6.1.   �rodki ochrony zbiorowej

������ Oznaczy� i zabezpieczy� stref� niebezpieczn� w trakcie wykonywania ww. robót.

Na budowie nie wyst�puj� substancje niebezpieczne dla zdrowia ani strefy 

szczególnego  zagro�enia zdrowia. Istniej�cy układ dróg umo�liwia dojazd do 

boiska i ewentualn� ewakuacj�.
6.2.   �rodki ochrony osobistej.

            W trakcie wykonywania ww. robót wyposa�y� pracowników w niezb�dny sprz�t  
            ochrony osobistej.

Opracował:
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SPIS RYSUNKÓW 

RYS. NR 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS. NR 2 UKŁAD PLACU ZABAW 

RYS. NR 3 PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

RYS. NR 4 SCHODY TERENOWE

RYS. NR 5 OGRODZENIE 

RYS. NR 6 INWENTARYZACJA
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