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OŚWIADCZENIE 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji 

polegającej na  

 

Zagosospodarowanie terenu pod plac zabaw "Radosna Szkoła" 

 

została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ustawy z 7 lipca 1994 
roku – Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 
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I Opis techniczny 

 

1. Przedmiot opracowania. 

 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy „dużego” placu zabaw przy Szkołe 

Podstawowej  nr 43 przy  Zespole Szkół nr 11 . Zamierzenie budowlane realizowane będzie, jako "duży plac 

zabaw" w ramach programu "Radosna Szkoła". Szkolne place zabaw są przeznaczone dla dzieci w młodszym 

wieku szkolnym. Teren pod inwestycję jest pokryty trawą oraz ogrodzony. Jednak do tej pory nie był użytkowany  

i wymaga wyrównania powierzchni. 

 

2.  Zakres opracownia 

Zakres opracowania obejmuje: 

 opis techniczny, 

 plan sytuacyjno – wysokościowy, 

 przekrój nawierzchni. 

 

3.  Podstawa opracownia 

 zlecenie inwestora, 

 szczegółowe wytyczne rządowego programu „Radosna Szkoła”, 

 uzgodnienia z inwestorem i międzybranżowe, 

 norma PN-EN 1176-1 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”, 

 norma PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”, 

 obowiązujące przepisy, 

 literatura fachowa 
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4. Istniejący stan zagospodarowania działki 

 

Miejsce pod plac zabaw obejmuje teren zielony zlokalizowany przy szkole.  Obecnie porośnięty jest trawą, nie 

odddzielony odpozostałego terenu zielonego ogrodzeniem. Teren wymaga delikatnego zniwelowania. 

Brak infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej. Nie wyklucza się istnienia na terenie inwestycji innych 

urządzeń infrastruktury podziemnej, które nie zostały zgłoszone / naniesione na mapę. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie działki. 

Projektowany plac zabaw będzie zlokalizowany jak na rys. 1. Obiekt usytuwany został na terenie 

proponowanym przez inwestora w najkorzystnijeszym położeniu. Urządzenia będą tak usytuowanie, ażeby w 

przyszłości móc uzupełnić istniejący plac zabaw o dodatkowe urządzenia. Urządzenia zabawowe zastosowane 

w projekcie są głównie urządzniemi zręcznościowo- sprawnościowymi. 

 

 Teren przedmiotowej działki nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 Na  działce   nie   występują   zagrożenia   dla   środowiska   oraz   higieny   i   zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.  

 Inwestycja nie wpłynie znacząco na zmianę środowiska i krajobrazu. Teren inwestycji nie znajduje się w 
obszarze objętym jakimkolwiek programem ochrony przyrody.  

 Działka budowlana znajduje się poza wpływem działalności górniczej.  

 
 

 

OGRODZENIE 

Zakłada się wygrodzenie placu zabaw poprzez wykonanie ogrodzenia. Ogrodzenie panelowe z drutu, 

zabezpieczone antykorozyjnie o wys ok. 1,2m. Długość 24m x 20,8m. 

Zbliżone właściwości panela poniżej.  Ogrodzenie nowo projektowane wynosi  90mb (długość podana wraz z 

furtką). 
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FURTKA- 1szt. 

Furtka szerokości ok. 1,2m. Zbliżone właściwości panela poniżej.  

 

 

 

5.2.  Zestawienie powierzchni placu zabaw 

 powierzchnia terenu opracowania      500m2 

 powierzchnia nawierzchni w kolorze niebieskim      45m2 

 powierzchnia nawierzchni w kolorze pomarańczowym    237m2 

 powierzchnia terenu zielonego (trawa z rolki)     218m2 
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5.3.  Nawierzchnia placu zabaw 

Projektuje się nawierzchnię placu zabaw składającą się z następujących warstw: 

 podsypka piaskowa, 

 warstwa tłucznia kamiennego, 

 warstwa miału kamiennego, 

 nawierzchnia amortyzująca. 

 

Spadek powierzchniowy:  

nawierzchnia bezpieczna:  

w  celu  ułatwienia  spływu  nadmiaru wód  opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek  poprzeczny 1,0% 

nawierzchnia komunikacyjna:  

w  celu  ułatwienia  spływu nadmiaru wód  opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek poprzeczny  1,0% 

 

Parametry użytkowe nawierzchni syntetycznej: 
1. nawierzchnia lita wylewana na budowie 

2 przepuszczalna dla wody przeznaczona głównie do stosowania na bezpieczne place zabaw szkolne, 
przedszkolne i osiedlowe 

3 elastyczna 

4 wysokie parametry wytrzymałościowe 

 

Warstwy nawierzchni syntetycznej, które należy zastosować: 

 warstwa zasadnicza nośna – granulat SBR 2-8mm 
 warstwa zewnętrzna użytkowa – granulat EPDM 1-4mm 

Podbudowa mineralna: 

 I – warstwa piasku kopalnego grubość ok. 10 cm 
 II – warstwa kruszywa łamanego o frakcji 0-32 mm – grubość ok.12 -15 cm 
 III – warstwa miału kamiennego o frakcji 0-5 mm – grubość ok. 5 cm 
 

5.3.1  Obrzeża 

 Całość projektowanej nawierzchni syntetycznej należy oddzielić od pozostałej części placu obrzeżem 

betonowym o wymiarach 20 x 6x100cm, wtopionym, posadowionym na ławie betonowej.  

Długość obrzeży nawierzchni syntetycznej : całkowita ilość tj 71 mb. 
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5.3.2  Nawierzchnia amortyzująca – „pomarańczowa” 

 Zastosowana powierzchnia powinna spełniać wymagania normy PN EN 1177 dotyczącej placów zabaw. 

Powierzchnie placu należy pokryć syntetyczną, wodoprzepuszczalną, bezspoinową, dwuwarstwową 

nawierzchnią. Grubość nawierzchni uzależniona od wysokości swobodnego upadku. Minimalna grubość 

nawierzchni musi być dostosowana do wysokości upadku 1,5m. Poniższa tabela wskazuje grubość nawierzchni 

dla poszczególnych wysokości upadku. 

Wysokość swobodnego upadku/ współczynnik HIC Grubość nawierzchni syntetycznej 

1,50 m 45 mm 

2,00 m 70 mm 

3,10 m-  w projekcie brak 100 mm- w projekcie brak 

 

5.3.3  Nawierzchnia typu tartan – „niebieska” 

 Powierzchnię placu zabaw niebędącą terenem zielonym, ani strefą bezpieczeństwa urządzeń należy 

pokryć nawierzchnią o analogicznej charakterystyce jak nawierzchnia pomarańczowa.  

Kolor nawierzchni zgodny z / zbliżony PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau.  

 

6. Wyposażenie placu zabaw. 

6.1  Opis ogólny. 

 Projektowany plac zabaw składa się z urządzeń posadowionych na bezpiecznej nawierzchni 

syntetycznej zgodnie z wytycznymi MEN w kolorze pomarańczowym, posiadający odpowiednie certyfikaty 

bezpieczeństwa. Tartanowa ścieżka komunikacyjna jest w kolorze niebieskim, zgodnie z wytycznymi MEN. 

 Przy wejściu na plac zabaw posadowiono tablicę informacyjną z regulaminem przestrzegania zasad 

bezpiecznego użytkowania. Przy projektowaniu układu urządzeń szczególną uwagę zwrócono na strefy 

bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 1176-1 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie".  

 

Projektowana roślinność: 

Obszar terenu zielonego (trawnika) wynosi 218m2. 

 

W miejscu przeznaczonym pod trawnik nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-

3%, ułatwiającym powierzchniowy spływ wody, przed wykonaniem trawnika należy odpowiednio 

przygotować teren: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- teren powinien być poddany odpowiedniemu przygotowaniu przy użyciu narzędzi ręcznych, 
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- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- warstwę ziemi (grubości 10 cm.) należy zmieszać z torfem (warstwa 2 cm.) oraz starannie 

wyrównać, 

 

Na opisywanym terenie proponuje się wykonanie nasadzeń w rodzaju/  ilości ok. : 

 Tawuła japońska (Spiraea japonica) - 16szt.  C3 

 Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens)- 16szt C3 

 Forsycja pośrednia (Forsythia intermedia)- 4szt.  C3 

Zaleca się uzupełnienie nasadzeń po rogach placu zabaw. 

 

 C2,C3 - C(x) - Pojemność doniczki w litrach 

 Wymagania ogólne dla materiału roślinnego 

 sadzenie nowych roślin należy rozpocząć po zakończeniu wszelkich prac budowlanych 

 rośliny powinny być sadzone w miejscach i ilości wskazanej na rysunkach oraz powinny być 

rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami 

 sadzenie należy wykonać jak najszybciej od momentu wykopania materiału roślinnego ze szkółki 

 

 

Prace przygotowawcze dotyczące całości terenu 

Do prac ogrodniczych należy przystąpić po wykonaniu wszelkich prac budowlanych oraz prac 

związanych z niwelacją terenu. 

1. Oczyścić teren z resztek budowlanych. 

 

2. Teren wyrównać mechanicznie lub ręcznie. 

3. Wykonać zabiegi polegające na poprawie struktury gleby, jej spulchnieniu. Prace można wykonać 

mechanicznie – glebogryzarką lub ręcznie. 

4. Przed przystąpieniem zakładania trawnikajeszcze raz oczyścić z np. kamieni, korzeni itp. oraz ręcznie 

wyrównać dokładnie teren (grabiami lub włóką). 

 

Wszystkie prace związane zakładaniem trawników powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

ogrodniczej oraz „Zaleceniami dotyczącymi realizacji zieleni” opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie 

Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” (Kraków 2007). 
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Zakładanie trawnika 

 

Powierzchnia trawnika wynosi 218m2. Projektuje się wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy z rolki.  

Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. 

Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). Po 

przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10-

centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie darni z rolki należy 

ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać. Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem 

trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować 

środki chwastobójcze. Zakupu darni należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni 

trawiastej.  

 

6.2  Opis urządzeń 

KLAUZULA o zgodności wykonania placu zabaw z projektem. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów, które będą tożsame lub  nie gorsze  niż 

opisywane w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co 

najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.  

 

POSZCZEGÓLNE URZĄDZENIA UŻYTE W PROJEKCIE: 
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JAKOŚĆ i CERTYFIKATY 

Zestawy dla publicznych i prywatnych placów zabaw, a także dla wszelkich innych placów zabaw 

dostępnych dla dzieci od 3 do 14 lat zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczeństwa 

PN-EN 1176:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni , składających się z następujących części: 

 

PN- EN 1176-1:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –  

Część 1: Ogólne wymagania i metody badań 

PN-EN 1176-2 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –  

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 

PN-EN 1176-3 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – 

 Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 

PN-EN 1176-4 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –  

Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych 

PN-EN 1176-5 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –  

Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli 

PN-EN 1176-6:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –  

Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących 

PN-EN 1176-7:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –  

Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 

PN-EN 1176-10 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –  

Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń 

 do zabawy 

PN-EN 1176-11 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –  

Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.   

 

POSZCZEGÓLNE URZĄDZENIA ZAPROPONOWANE W PROJEKCIE: 

 

6.3  Zestawienie urządzeń 
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DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE 

Słupy nośne mają przekrój okrągły. Wykonane są z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, 

o średnicy 12 cm, dodatkowo ryflowane wzdłużnie, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą ocynkowanych 

stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm w gruncie. Górne powierzchnie słupów 

konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami.  

Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez 

impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne. Dachy 

wykonane z kolorowych płyt polietylenowych (HDPE), które nie wchłaniają wody, są odporne na wgniecenia, 

zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.  

Zabezpieczenia i ścianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych płyt HDPE, ozdobione wygrawerowanymi 

aplikacjami np. zwierząt, roślin lub postaci z bajek. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

malowanie proszkowe. Poszczególne moduły wyrobu połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi 

plastikowymi korkami z zaślepkami. 

Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. 

KARTA TECHNICZNA 

Zestaw Zabawowy 

 

Skład zestawu:  
1 Wieża z dachem kopertowym 
1 Wieża z dachem dwuspadowym 

1 Wieża z dachem trójkątnym 

4 Platformy kwadratowe 
2 Platformy trójkątne 

1 Pomost rurkowy 

1 Pomost tunelowy 
1 Pomost drabinkowy 

1 Zjeżdżalnia długa 

1 Zjeżdżalnia głęboka 
1 Zjeżdżalnia 104 

2 Ścianki z aplikacją 

10 Zabezpieczeń z aplikacją 
3 Podesty kwadratowe 

6 Wejściówek 

9 Stopni 
2 Rurki nad zjeżdżalnią 

24 Okucia metalowe w grunt 

 
 

 

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat 

Bezpieczna nawierzchnia 

Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwód stref 

bezp. 

A 1,47 m 60,0 m2 
48,0 m 

B 2,0 m 29,0 m2 
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KARTA TECHNICZNA 

Równoważnia łamana  

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat 

Bezpieczna nawierzchnia 

Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni 

 

Obwód stref bezp. 

A 0,68m 34,5m2 26m 

 

DANE  MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE  
W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane z 

drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie o średnicy  12 cm.  

W celu zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy są dodatkowo ryflowane wzdłużnie.  

Słupy tworzące konstrukcję nośną są trwale osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć 

kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. 

Elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację 

środkami na bazie naturalnych olejów i wosków posiadających wymagane atesty higieniczne. 
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KARTA TECHNICZNA 

WAŻKA NA PODSTAWIE METALOWEJ  

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat 

Bezpieczna nawierzchnia 

Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwód stref bezp. 

A 0,58 m 12 m2 13,5 m 

 

DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE  
Tradycyjna huśtawka wagowa 2 osobowa, mocowana na podstawie metalowej 60 cm w gruncie na 

betonowych fundamentach. 

Mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy. 

Belka pozioma wykonana z drewna sosnowego, klejonego warstwowo (5 lameli) obtoczonego cylindrycznie 

na średnicę 14 cm, ryflowana wzdłużnie w celu zmniejszenia naprężeń powodujących pęknięcia wzdłużne. 

Siedziska huśtawki i stelaż rączek wykonane ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym. 

Ze względów bezpieczeństwa zamocowane na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące. 

Podstawa huśtawki wykonana z giętych pospawanych rur, spoiny i krawędzie załagodzone. Wszystkie 

elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Elementy złączne 

ocynkowane. Poszczególne elementy wyrobu połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi 

plastikowymi korkami z zaślepkami.  
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KARTA TECHNICZNA 

HUŚTAWKA WAŻKA NA SPRĘŻYNIE 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat 

Bezpieczna nawierzchnia 

Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwód stref bezp. 

A 0,46 m 7,2 m2 10 m 

 

DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE  
Sprężynowiec ze stelażem wykonanym z wyciętych kształtowo formatek wykonanych z polietylenu HDPE gr 15 mm.  

Sprężynowiec posadowiony na głębokości 0,45 m. Fundament zaprojektowano z betonu klasy C12/15 (możliwy jest też 

montaż na metalowej podstawie). Sprężyna wykonana z drutu ϕ20 mm ze stali gatunku 50CRV4. Metalowy klin 

wspawany po połowie obwodu między pierwszym niepełnym i pierwszym czynnym zwojem zabezpiecza przed 

zakleszczeniem palców dziecka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Siedzisko 

zaprojektowane z tworzywa HDPE grubości 15 mm (alternatywnie ze sklejki). Wszystkie elementy metalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Elementy złączne ocynkowane. Poszczególne elementy 

wyrobu połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami. Rączki 

(podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. 

Dla bezpieczeństwa zamontowane na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące. 
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KARTA TECHNICZNA 

KONIK 

 

 

OPIS ZESTAWU 

Jednopunktowe urządzenie kołyszące, które 

użytkownik może wprawić w ruch wokół 

centralnego podparcia, charakteryzujące się 

sztywnym elementem kołyszącym. 

 

 

PRZEDZIAŁ WIEKOWY 

1-14 

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA 

Symbol A 

Wysokość 

swobodneg

o 

upadku [m] 

0,46 

Pole 

powierzchn

i 

[m2] 

10,0 

Obwód [m] 11,5 

 

MATERIAŁY 

Rzut z góry 
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Formatki z polietylenu HDPE (gr. 15mm). 

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, 

bezpieczne w dotyku. 

Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4). 

Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie 

montaż na stalowej podstawie). 

 

 

 

 

 

 

 

Widok z boku 



Szkoła Podstawowa nr 43 - plac zabaw 

 Strona 21 
 

 

KARTA TECHNICZNA 

Linarium Stożek  

 

 

 

 

 
 

 

Zestaw dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat 

Bezpieczna nawierzchnia 

Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni 

 

Obwód stref bezp. 

A 1,4m 18m2 15m 

DANE  MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE  
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz 

z tworzywa sztucznego o średnicy 16-18 mm. Śruby maszynowe klasy 8.8. Słup nośny o średnicy 159 mm 

i grubości ścianki 4mm. Obręcz rozpierająca wykonana z rury ze stali nierdzewnej o średnicy 42,4 mm. 

Fundament stanowi beton klasy min C12/15.  Elementy wykonane ze stali czarnej są odtłuszczane i pokryte 

farbą proszkową, poliestrową, odporną na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych. 

W konstrukcji zastosowano łączniki wykonane z aluminium, tworzywa a w przypadku łączników 

gwintowanych zabezpieczone są poprzez cynkowanie. 

Do połączeń gwintowanych użyto nakrętek kołpakowych z wkładką poliamidową zabezpieczającą przez 

samoczynnym odkręceniem się śrub.
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KARTA TECHNICZNA 

HUŚTAWKA PODWÓJNA Z BELKĄ 
METALOWĄ 

 

 

OPIS URZĄDZENIA 

Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska 

zawieszone elastycznie i pojedynczo na 

belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, 

mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, 

prostopadle do belki poprzecznej.  

Liczba zawiesi: 2. 

Rodzaje zawiesi: 

- Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym 

gumowym nr kat. 9001 - 1szt. 

- Zawiesie z siedziskiem „Koszyk” 

gumowym nr kat. 9002- 1szt. 

 

- Zawiesie z siedziskiem „Koszyk” z 

zapięciem nr kat. 9003- brak 

Liczba zawiesi: 1. 

Rodzaje zawiesi: 

- Zawiesie Bocianie gniazdo nr kat. 9004- 

brak 

 

 

 

 

 

 

PRZEDZIAŁ WIEKOWY 

3-14 

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA 

Symbol A 

Wysokoś

ć 

swobodn

ego 

upadku 

[m] 

 

1,30 

 

Pole 

powierzc

hni 

[m
2
] 

 

27,0 

 

Obwód 

[m] 
22,0 

 

MATERIAŁY 

Rzut z góry 
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Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica 

12cm) z drewna klejonego warstwowo, 

osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za 

pomocą stalowych kotew obetonowanych na 

miejscu montażu (min wymiary 

fundamentów: 0,30(l)x0,30(s)x0,20(h)m). 

Belka poprzeczna stalowa, zabezpieczona 

antykorozyjnie poprzez malowanie farbą 

proszkową. 

Siedziska z atestem. 

 Łańcuchy zawiesi siedzisk  i elementy 

złączne ocynkowane. 

Łby elementów złącznych osłonięte 

plastikowymi korkami. 

 

 

 

 

 
 

 

Widok z boku 
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KARTA TECHNICZNA 

Drążki gimnastyczne potrójne  

 

 
 

 

  
 

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 
14 lat 

Bezpieczna nawierzchnia 

Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwód stref bezp. 

A 1,5m 17m2 15m 

 

DANE  MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE  
W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają przekrój okrągły, 

wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie o średnicy  12 cm. W celu 

zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy są dodatkowo ryflowane wzdłużnie.  

Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem trwale zamocowanymi  

plastikowymi kapturami. Słupy tworzące konstrukcję nośną są trwale osadzone 10 cm nad powierzchnią 

gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. 

Elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez 

impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków posiadających wymagane atesty higieniczne. 

Do połączeń podzespołów z drewnem stosujemy stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów, 

gdyż tego typu połączenie, w odróżnieniu od łączników gwintowych, zapewnia nieluzujące się złącze w 

drewnie. Łby wkrętów  ukryte w plastikowych wkładkach.  
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KARTA TECHNICZNA 

Ławka z rur stała z oparciem -3szt.zgodnie z dokumentacją rysunkową 

 

 

 

 

 
 
 

 

DANE  MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE  
Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego impregnowanego 

próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi. 

Wymiary 180x45x45 cm. 
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KARTA TECHNICZNA 

Kosz na śmieci  

 

 

 

 

 
 

 

DANE  MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE  
Kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej, o pojemności 45 l. 
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KARTA TECHNICZNA 

TABLICA INFORMACYJNA REGULAMIN  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DANE  MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE 

Tablica z informacją „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego Radosna Szkoła”  

w kolorach niebiesko-pomarańczowym z logo programu oraz regulaminem korzystania z placu zabaw  

z numerami telefonów do administratora i numerami alarmowymi. 

W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają przekrój okrągły, 

wykonane są z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie , o średnicy  12cm . Dla 

zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy są dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Górne 

powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi  

plastikowymi kapturami. Słupy osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć 

kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. 

Tablica wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym . 

Napisy z regulaminem zgodnym z programem Radosnej Szkoły na naklejce z tworzywa sztucznego  

z filtrem UV. Elementy złączne ocynkowane. 
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7. Wpływ inwestycji na środowisko. 

 

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć, które nie oddziałują negatywnie na środowisko  

w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony Środowiska i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 

 

8.  Czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. 

 

Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga zgłoszenia 

właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, nie wymaga więc uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 

 

POUCZENIE: Do budowy inwestor może przystąpić w terminie 30 dni od daty zgłoszenia kompletnego 

wniosku, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 30). 

Przystąpienie do budowy przed potwierdzeniem zgłoszenia, lub mimo sprzeciwu organu będzie 

traktowane jako samowola, pod rygorem rozbiórki (art. 48). Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie  

z warunkami powyższego zgłoszenia, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 5). 

 

9.  Warunki BHP. 

 

Podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych należy przestrzegać następujących zaleceń: 

 zapoznać pracowników z technologią montażu oraz organizacją prac, a także zwrócić uwagę na 

grożące niebezpieczeństwa, 

 w razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do 

identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 

ostrzegawczymi, 

 przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznaczyć. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409
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10. Uwagi końcowe. 

 wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty  

i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta, 

 po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy, 

 prace budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano- 

montażowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Rysunki 


