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Radom, dnia 28.03.2014 r. 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że Projekt budowlano - wykonawczy 

„Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu                    

w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 64, na działce         

nr ew. 356/3” został sporządzony zgodnie                       

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowy placu zabaw  

przy Publicznym Przedszkolu w Odrzywole  
przy ul. Warszawskiej 64, na działce nr ew. 356/3. 

 

 

I. DANE OGÓLNE 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
� Zlecenie Inwestora – Gminy Odrzywół. 
� Mapa orientacyjna w skali 1:10000. 
� Mapa zasadnicza w skali 1:1000. 
� Wytyczne inwestora. 
� Wizja lokalna i pomiary sytuacyjne działki. 
� Obowiązujące normy i przepisy prawa. 
 

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 

budowy nowego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej 

(poliuretanowej) wraz z ogrodzeniem przy Publicznym Przedszkolu                    

w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 64, na działce nr ew. 356/3. 

Celem inwestycji jest zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju 

psychofizycznego oraz warunków do aktywności ruchowej. 

Niniejszy projekt będzie stanowił podstawę do zgłoszenia 

właściwemu organowi administracji samorządowej, robót związanych 

z realizacją placu zabaw, nie wymagających pozwolenia                

na budowę. 

 

 

II. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

 
Teren przeznaczony pod lokalizację nowego placu zabaw jest 

usytuowany w centrum miejscowości Odrzywół, w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku przedszkola, w południowo – zachodnim 

narożniku działki nr 356/3.     

Od strony północnej sąsiaduje z istniejącym budynkiem 

przedszkola, od strony południowej i wschodniej z istniejącymi 

na sąsiednich działkach budynkami gospodarczymi, od strony 

zachodniej z terenem Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Na terenie działki nie występuje istniejący drzewostan 

kolidujący z zamierzoną inwestycją i projektowanym 

zagospodarowaniem terenu. 
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Teren jest równy i uporządkowany z niewielkim spadkiem                

w kierunku wschodnim. Na terenie przewidzianym pod lokalizację 

placu zabaw brak jest uzbrojenia podziemnego. 

Działka 356/3 jest ogrodzona. Dojazd do przedmiotowej działki 

jest możliwy od ul. Warszawskiej.  

 

 

III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 

Nowy plac zabaw zaprojektowano w południowo-zachodniej części 

działki nr 356/3, na terenie nieutwardzonym.  

Zagospodarowanie placu zabaw przewiduje wydzielenie strefy             

do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej 

(poliuretanowej) oraz strefy trawiastej (darń) jako wolna 

przestrzeń do swobodnego biegania dzieci. 

Projektuje się wyrównanie terenu placu zabaw, z łagodnym 

spadkiem (ok. 2 %) w kierunku wschodnim, zgodnie z naturalnym 

spadkiem terenu. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo              

na powierzchnię biologicznie czynną działki objętej 

opracowaniem, w sposób uniemożliwiający zalewanie działek 

sąsiednich.  

Plac wyposażony zostanie w nowoczesne urządzenia zabawowe.  

Teren placu zabaw zostanie wygrodzony od pozostałego terenu 

działki ogrodzeniem systemowym o wysokości 1,20 m.  

Wejście na plac zabaw projektuje się od strony północnej,             

poprzez furtkę szerokości 1,2 m.  

Przy ogrodzeniu placu zabaw projektuje się nasadzenia roślinne 

stanowiące izolację akustyczną. 

Nasłonecznienie placu zabaw wynosić będzie minimum                 

6 godzin dziennie, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 

września), tj. w godzinach 10.00-16.00. 

 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

- Powierzchnia projektowanego placu zabaw – 387,5 m2, 

- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej –196,1 m2, 

- Powierzchnia trawiasta – 191,4 m2, 
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IV. NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW 

 

1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA (POLIURETANOWA) 
Projektuje się nawierzchnię bezpieczną placu zabaw syntetyczną, 

poliuretanową, na bazie granulatów EPDM (dopuszcza się 

zastosowanie nawierzchni z płytek prefabrykowanych), 

przepuszczalną dla wody, na podbudowie z kruszyw kamiennych 

stabilizowanych mechanicznie. (Kolor nawierzchni czerwony). 

Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni placu zabaw 

należy usunąć wierzchnią warstwę humusu i  wykonać korytowanie 

do rzędnej dna podbudowy. Podłoże pod warstwy konstrukcyjne 

podbudowy należy dogęścić do Is=0,95. 

Następnie należy wykonać następujące warstwy konstrukcyjne: 

1) warstwa piasku zagęszczonego - grubość warstwy 10 cm, 

2) warstwa kruszywa łamanego – zaklinowanego i zagęszczonego 

frakcji 5 – 31,5 mm - grubość warstwy 15 cm, 

3) warstwa miału kamiennego frakcji 1-5 mm zagęszczonego                 

- grubość warstwy 5 cm, 

4) warstwa nośna z granulatu SBR - grubość warstwy min. 40 mm, 

5) warstwa użytkowa z granulatu EPDM barwiona w masie               

(nie malowana) - grubość warstwy min. 10 mm. 

Współczynnik HIC min. 1,50 m. 

Kolorystyka nawierzchni zgodnie z rysunkiem technicznym. 

Krawędzie placu zabaw zabezpieczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm              

na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem. 

UWAGA 
Nawierzchnia bezpieczna powinna zostać wykonana zgodnie                        

z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie  

niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. W szczególności 

nawierzchnie należy realizować zgodnie z wymogami normy PN – EN 

1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki). 

Nawierzchnia musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny 

PZH. 

 

2. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 
Projektuje się obsianie pozostałej części powierzchni placu 

zabaw trawą. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

ok. 2 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. 
Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren: 

zniwelować, usunąć kamienie, śmieci, korzenie, usunąć chwasty. 

Na zniwelowany teren należy nawieść warstwę ziemi urodzajnej             

o grubości min. 10 cm i uwałować. Teren należy obsiać nasionami 
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traw gatunków odpornych na zadeptywanie. W celu uzyskania 

odpowiednio gęstej trawy należy wysiać 1 kg nasion na 30 m² 

powierzchni. Wysiew należy wykonać do wilgotnej gleby. 

Bezwzględnym warunkiem przyjęcia się zasianej trawy jest 

codzienne, obfite jej podlewanie przez pierwszy tydzień,          

a później zraszanie, tak aby trawnik był stale wilgotny.                 

Po świeżo założonym trawniku nie należy chodzić przez 2-3 

tygodnie, gdyż tyle trwa ukorzenianie traw. 

Teren trawnika od terenu przyległego ograniczony będzie betonową 

podmurówką nowego ogrodzenia systemowego.  

Pozostały teren przyległy do terenu nowego placu zabaw, 

naruszony podczas robót budowlanych należy doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 

 

V. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 

 
Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu 

zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa 

potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące 

normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania          

w kontakcie z dziećmi.  

Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy 

przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń zabawowych 

oraz w oparciu o instrukcje montażu. 

 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw będzie wyposażony             

w następujące urządzenia: 

 

 

1. ZESTAW ZABAWOWY DWUWIEŻOWY – sztuk. 1 
(dla grupy wiekowej od 3 do 12 lat) wyposażony min. w: 

� dwie wieże przykryte daszkami, 
� wieże połączone (trapem) mostkiem z poręczami i wypełnieniem 

bocznym zabezpieczającym przed upadkiem, 

� zjeżdżalnia (ślizg z blachy kwasoodpornej gr. min. 2 mm), 
� schodki wejściowe (z tworzywa odpornego na warunki 

atmosferyczne), 

� rura zjazdowa, 
� ścianka wspinaczkowa z kamieniami wspinaczkowymi, 
� konstrukcja główna zbudowana z profili stalowych zamkniętych. 
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Wysokość ok. 3 m, długość ok. 3,6 m, szerokość ok. 4,3 m. 

Wysokość swobodnego upadku 1,0 m. 

Pole strefy bezpieczeństwa ok. 40 m2. 

Strefa bezpieczeństwa ok. 7,20 m x 6,60 m. 

Liczba użytkowników - min. 10 osób. 

 

 

2. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA – sztuk 1 
(dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat) wyposażona min. w: 

� jedno siedzisko przystosowane dla małych dzieci                 

w kształcie fotelika ze stała poręczą, 

� drugie siedzisko w postaci deski z tworzywa sztucznego, 
� siedziska zawieszone na łańcuchach nierdzewnych atestowanych, 
� huśtawka łożyskowana, 
� konstrukcja główna zbudowana z profili stalowych zamkniętych. 

 
Wysokość ok. 2,3 m, długość ok. 2,9 m, szerokość ok. 2,0 m. 

Wysokość swobodnego upadku 1,30 m. 

Pole strefy bezpieczeństwa ok. 22 m2. 

Strefa bezpieczeństwa ok. 7,30 m x 2,90 m. 

Liczba użytkowników - 2 osoby. 
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3. HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWA – sztuk 2  
(dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat) wyposażona min. w: 

� korpus, siedzisko i uchwyty z tworzywa sztucznego odpornego 
na warunki atmosferyczne, 

� sprężyna z pręta o średnicy min. 20 mm. 

               
 

Wysokość ok. 0,9 m, długość ok. 1,0 m, szerokość ok. 0,55 m. 

Wysokość swobodnego upadku 1,00 m. 

Pole strefy bezpieczeństwa ok. 10 m2. 

Strefa bezpieczeństwa ok. 3,40 m x 3,00 m. 

Liczba użytkowników - 1 osoba. 

 

 

4. HUŚTAWKA WAGOWA POJEDYNCZA – sztuk 2 
(dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat) wyposażona min. w: 

� siedziska z tworzywa sztucznego, 
� huśtawka łożyskowana, 
� konstrukcja główna zbudowana z profili stalowych zamkniętych. 

  
Wysokość ok. 0,6 m, długość ok. 2,0 m, szerokość ok. 0,6 m. 

Wysokość swobodnego upadku 1,0 m. 

Pole strefy bezpieczeństwa ok. 10,4 m2. 

Strefa bezpieczeństwa ok. 4,00 m x 2,60 m. 

Liczba użytkowników - 2 osoby. 

 

Huśtawki wagowe dodatkowo muszą być wyposażone od spodu w tzw. 

„odboje – amortyzatory gumowe” montowane na własnym fundamencie, 

chroniące przed uszkodzeniem syntetyczną nawierzchnię placu 

zabaw (niedopuszczalne jest zastosowanie w tym celu opon). 
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5. URZĄDZENIE LINARNE – sztuk 1 
(dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat) wyposażone w: 

� Konstrukcja urządzenia osadzona na słupach z rur stalowym 

średnicy min. 100 mm, 

� Liny stalowo-polipropylenowe o średnicy min. 16 mm, 
 

 
         
Wysokość ok. 1,5 m, długość ok. 2,2 m, szerokość ok. 1,0 m. 

Wysokość swobodnego upadku 1,50 m. 

Pole strefy bezpieczeństwa ok. 22 m2. 

Strefa bezpieczeństwa – ok. 5,4 m x 4,0 m. 

Liczba użytkowników - 4 osoby. 

 

 

6. URZĄDZENIE REKREACYJNE RUCHOMY MOSTEK – sztuk 1 
(dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat) wyposażone w: 

� Konstrukcja urządzenia z rur stalowym średnicy min. 40 mm, 
� Łańcuchy (zawiesia) atestowane, ze stali nierdzewnej, 
� Kładki z tworzywa sztucznego lub z drewna liściastego z taśmą 

antypoślizgową. 

 

 
         
Wysokość ok. 2,2 m, długość ok. 2,5 m, szerokość ok. 0,7 m. 

Wysokość swobodnego upadku 1,20 m. 
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Pole strefy bezpieczeństwa ok. 21 m2. 

Strefa bezpieczeństwa – ok. 5,5 m x 3,7 m. 

Liczba użytkowników - 4 osoby. 

 

 

7. KARUZELA – sztuk 1 
(dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat) wyposażone w: 

� Platforma z blachy aluminiowej ryflowanej antypoślizgowej 

grubości min. 3 mm, 

� Konstrukcja urządzenia z rur stalowym średnicy min. 60 mm, 
� Łańcuchy (zawiesia) atestowane, ze stali nierdzewnej, 
� Siedziska z tworzywa sztucznego. 
 

 
         
Wysokość ok. 0,7 m, długość ok. 1,5 m, szerokość ok. 1,5 m. 

Wysokość swobodnego upadku 0,70 m. 

Pole strefy bezpieczeństwa ok. 24 m2. 

Strefa bezpieczeństwa – koło o średnicy ok. 5,5 m. 

Liczba użytkowników - 4 osoby. 

 

 

8. PIASKOWNICA – sztuk 1  
(dla grupy wiekowej od 3 do 12 lat): 

� wymiary 2,0 x 2,0 m, wysokość 0,30 m,  
� wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki 

atmosferyczne, 

� dookólne siedzisko, 
� w zestawie plandeka zabezpieczająca.  
� jako wypełnienie piaskownicy należy zastosować piasek do 

piaskownic o wielkości ziaren 0,1 – 2,5mm którego głównym 

składnikiem jest kwarc. Piasek musi być myty, przesiewany              

i sortowany oraz musi posiadać atest Państwowego Zakładu 

Higieny PZH i być przeznaczony do piaskownic. 
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Wysokość ok. 0,3 m, długość ok. 4,0 m, szerokość ok. 3,0 m. 

Wysokość swobodnego upadku 0,30 m. 

Pole strefy bezpieczeństwa ok. 25 m2. 

Strefa bezpieczeństwa ok. 5,00 m x 5,00 m. 

Liczba użytkowników – min. 5 osób. 

W celu zabezpieczenia nawierzchni placu zabaw przed utratą 

właściwości wodoprzepuszczalnych piaskownica zlokalizowana 

została poza nawierzchnią syntetyczną, na nawierzchni 

trawiastej, dla której krytyczna wysokość upadku wynosi 1,00 m. 

 

UWAGA: Zamieszczone powyżej ilustracje przedstawiające 

urządzenia zabawowe należy traktować jedynie poglądowo jako 

materiał pomocniczy.  

Wymiary urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw oraz 

wymiary stref bezpieczeństwa mogą różnić się od zastosowanych          

w niniejszym opracowaniu, w zależności od producenta lub 

dostawcy sprzętu.  

 

Urządzenia zabawowe stanowiące wyposażenie placu zabaw muszą być 

wykonane zgodnie z normami PN – EN 1176:2009 oraz PN – EN 

1177:2009. 

Konstrukcja nośna urządzeń zabawowych musi być wykonana            

ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,            

tj. ocynkowanej ogniowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. 

Elementy stalowe należy łączyć z elementami wyposażenia 

dodatkowego z drewna impregnowanego lub sklejki wodoodpornej,             

z płyt z tworzywa sztucznego, z elementami gumowymi, itp. 

Urządzenia winny być pomalowane bezpiecznymi i atestowanymi 

farbami. Pożądana jest różnorodna kolorystyka. 

Urządzenia zabawowe muszą być odporne zarówno na naturalne 

zużycie, korozję jak i celową dewastację. 
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Elementy wykończeniowe: 

� wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki muszą być 
zakryte plastikowymi kolorowymi zaślepkami lub kapslami, 

� brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić 
zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała, 

� podesty antypoślizgowe eliminujące ryzyko poślizgnięć                  

i upadków, 

� zastosowanie stalowych lin w oplocie polipropylenowym, 

łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, 

� łańcuchy (zawiesia) atestowane, ze stali nierdzewnej,  
� wszystkie elementy metalowe cynkowane i dwukrotnie malowane 

proszkowo. 

 

 
Fundamenty urządzeń: 

Wszystkie urządzenia zostaną posadowione w podłożu                     

za pośrednictwem prefabrykowanych fundamentów betonowych różnych 

wielkości, dostosowanych do gabarytów urządzeń, obciążeń jakim 

będą poddawane i dopuszczalnej liczby użytkowników. Głębokość 

posadowienia urządzeń placu zabaw waha się może od 0,75                 

do 1,20 m – w zależności od typu prefabrykatu i rodzaju 

urządzenia. 

Górna powierzchnia bloku betonowego fundamentu winna znajdować 

się minimum 0,40 m pod górną powierzchnią nawierzchni 

bezpiecznej piaskowej. 

  

Przykładowy rysunek fundamentu służący zamontowaniu huśtawki 

wagowej: 

 

 

UWAGA: Zamieszczony powyżej rysunek fundamentu prefabrykowanego  

należy traktować jedynie poglądowo jako materiał pomocniczy.  

Wymiary fundamentów stanowiących integralną część wyposażenia 

placu zabaw zależeć będą od producenta lub dostawcy sprzętu.  
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Dobór fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji 

producenta urządzeń placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany typu 

prefabrykatów mogą być wprowadzane jedynie przez producenta 

urządzeń lub w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie 

fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje w gestii 

wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu i dostarczonej przez 

producenta. Zaleca się by montażu dokonywała wyspecjalizowana 

ekipa lub producent urządzeń.  

 

UWAGA 

Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw w całości muszą 

być objęte minimum 3 letnią gwarancją.  Dostawca do każdego 

sprzętu powinien dołączyć świadectwo jakości oraz instrukcję 

konserwacyjną, instrukcję użytkowania oraz opis montażu. 

 

 

9. WYPOSAŻENIE DODATKOWE PLACU ZABAW 
 

� Ławki z oparciem – sztuk 3  

Wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej 

antykorozyjnie - ocynkowanej ogniowo i pomalowane dwukrotnie 

proszkowo, siedziska z drewna impregnowanego odporne               

na warunki atmosferyczne (dostosowane do użytkowania przez 

osoby dorosłe).  

 

 

� Kosz na śmieci z daszkiem pojemność min. 30 l – sztuk 2  

Wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej 

antykorozyjnie - ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo. 

Pojemnik umożliwiający odpływ wody opadowej. 
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� Tablica z regulaminem określającym zasady i warunki 

korzystania z placu zabaw – sztuk 1  

Zamontowana na własnej konstrukcji nośnej stalowej, wykonana 

z materiałów trwałych, odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych. 

 

 

          
 

 

PRZYKŁADOWY TEKST REGULAMINU PLACU ZABAW 
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Ławki, kosze na śmieci i tablica z regulaminem usytuowane 

zostaną poza nawierzchnią bezpieczną. 

Ławki, kosze i tablica informacyjna będą trwale związane                   

z gruntem za pośrednictwem własnych fundamentów. Fundamenty do 

montażu elementów wyposażenia prefabrykowane, zgodne                 

z instrukcją producenta urządzeń. 

 
Wszystkie urządzenia wyposażenia dodatkowego zamontowane                

na placu zabaw w całości muszą być objęte minimum 3 letnią 

gwarancją.  Dostawca do każdego urządzenia powinien dołączyć 

świadectwo jakości oraz instrukcję konserwacyjną, instrukcję 

użytkowania oraz opis montażu. 

 
 

VI. OGRODZENIE PLACU ZABAW 

 
W trosce o bezpieczeństwo dzieci teren placu zabaw zostanie 

wygrodzony. Projektuje się ogrodzenie systemowe, panelowe,              

o wysokości panelu 1,00 m, na podmurówce prefabrykowanej 

betonowej wysokości 0,20 m. Łączna wysokość ogrodzenia od terenu 

wynosi 1,20 m.  

Charakterystyka ogrodzenia 

• Panele ogrodzeniowe z prętów stalowych zgrzewanych punktowo,            

z przetłoczeniami usztywniającymi 

• Średnica prętów pionowych i poziomych min.  5 mm, , oczko               

o wym. ok. 200 x 50 mm. 

• Szerokość panelu ogrodzeniowego ok. 2,50 m, 

• Panele od góry zakończone w sposób bezpieczny (brak ostrych 

zakończeń).  

• Słupki ogrodzeniowe z profili stalowych zamkniętych  60 x 40 mm 

o grubości ścianki 3 mm, od góry nakryte zaślepką z tworzywa 

sztucznego. 

• Wszystkie elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie,  

tj. ocynkowane ogniowo i pomalowane dwukrotnie proszkowo. 
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1. Łącznik narożny 
2. Łącznik pośredni 
3. Płyta zbrojona podmurówki z fakturą cegiełki 
4. Słupek stalowy 
5. Beton 

 

Powyższe rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy i nie wskazują                 

na producenta ogrodzenia. 

 

Wejście na plac zabaw projektuje się od strony północnej,     

poprzez furtkę, z zastosowanego systemu ogrodzenia. Szerokość 

furtki 1,20 m, wysokość 1,20 m.  

Furtka wyposażona w samozamykacz spowalniający skrzydło przed 

gwałtownym zamknięciem i zabezpieczający przed zatrzaśnięciem 

palców oraz klamkę i zamek patentowy.  

Furtka i pozostałe elementy ogrodzenia nie mogą posiadać żadnych 

niebezpiecznych - wystających elementów. 

 

VII. PROJEKTOWANE NASADZENIA ROŚLINNE 
 

Projektuje się nowe nasadzenia w postaci szpaleru żywopłotowego 

oddzielającego plac zabaw od terenu przyległego, z żywotnika 

„Thuja Smaragd” wysokość min. 1,0 m od terenu w rozstawie             

co 1,0 m. 

 

VIII.  WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZYCH 
 

Projektowana inwestycja i działka inwestora zlokalizowana jest 

poza terenami górniczymi i nie dotyczą jej związane z takimi 

terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia                   

w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych. 

Teren nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej. 

 

IX. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

 
Projektowana  inwestycja  nie  stwarza  zagrożenia  dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 

obiektu i jego  otoczenia. Teren przedmiotowej inwestycji nie 

jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów 

o ochronie przyrody. Projektowana inwestycja nie powoduje 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz nie stwarza 

uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje i zakłócenia 

elektryczne. 
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X.  INFORMACJE DODATKOWE 

 
Działka na której projektuje się plac zabaw nie jest  wpisana  

do  rejestru  zabytków  i  nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Projektowanej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, 

dopuszczenia i ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. 

 

XI. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym 

normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą 

stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg 

wymogów Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku           

art. 10 z późniejszymi zmianami.  

W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie 

przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane 

należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką 

budowlaną oraz wg odpowiednich norm oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót załączonej do projektu. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

DO PROJEKTU BUDOWA PLACU ZABAW  

PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ODRZYWOLE  
UL. WARSZAWSKA 64, NA DZIAŁCE NR EW. 356/3,  

 
 
 
 
 

ADRES INWESTYCJI: 
UL. WARSZAWSKA 64, 
26 – 425 ODRZYWÓŁ 
DZIAŁKA NR EW. 356/3 

 
INWESTOR: 

GMINA ODRZYWÓŁ 
UL. WARSZAWSKA 53 
26 – 425 ODRZYWÓŁ 

 
 
PROJEKTOWAŁ: 

MGR INŻ. DARIUSZ CUKROWSKI 
UPR. NR KL-170/94 
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1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia 

Zakres całego zamierzenia budowlanego: 

– wykonanie podbudowy i nawierzchni placu zabaw 

– montaż urządzeń i wyposażenia placu zabaw 

- wykonanie ogrodzenia 

 

2. Wykaz istniejących obiektów 

Na przedmiotowej działce istnieje budynek przedszkola. 

 

3. Elementy zagrożenia 

3.1. Zagospodarowanie terenu 

Elementy zagospodarowania terenu budowy mogące stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- ciągi piesze; 

- strefa pracy urządzeń transportu pionowego; 

- sąsiedztwo istniejącej drogi kołowej; 

- wysokie drzewa 

 

3.2. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji 

robót budowlanych mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa             

i zdrowia ludzi: 

- roboty budowlano-montażowe przy których występuje ryzyko 

upadku z wysokości; 

- roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10ºC, 

- ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas prac montażowych 

i demontażu, 

- prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m, a w szczególności: 

- wykonanie robót montażowych - niebezpieczeństwo upadku 

przedmiotów, 

-przygniecenie, skaleczenie, uderzenie podczas montażu 

instalacji i urządzeń. 

 

Należy trwale wydzielić, zabezpieczyć i oznakować cały obszar 

prac. Wyposażyć w tablice ostrzegawcze i informacyjne. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu 

prowadzenia robót przed dostępem osób niepowołanych,                        

a w szczególności dzieci. 

Określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Należy przestrzegać konieczności stosowania przez pracowników 

środków ochrony indywidualnej i wyznaczyć osobę do 

bezpośredniego nadzoru nad pracami. 
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4. Instruktaż pracowników 

Instruktaż pracowników winien być przeprowadzony według 

programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk 

(zawodów) wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia            

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 

285) i obejmujący: 

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym", 

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej 

"instruktażem stanowiskowym", 

3) szkolenie wstępne podstawowe, zwane dalej "szkoleniem 

podstawowym". 

Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują 

szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia 

wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 

rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 

Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

 

5. Zapobieganie niebezpieczeństwom. 

Roboty budowlane wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w sąsiedztwie należy prowadzić zgodnie zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia             

6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich 

wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. 

 

5a. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

- przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy w zakresie ogólnych 

zasad i przepisów BHP, 

- bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na stanowisku pracy 

należy zapoznać pracowników z zagrożeniami, procedurą wyłączeń  

i dopuszczeń oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych 

robót. 

 

5.b Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych     
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
 
- przeszkolenie na stanowisku pracy 
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- ważne zaświadczenie lekarskie, kwalifikacyjne do pracy                                  

na wysokości oraz przy urządzeniach elektrycznych E i D 

- wykonywanie prac pod nadzorem, 

- właściwe zabezpieczenie i oznaczenie miejsca pracy, stosowanie 

tablic ostrzegawczych i informacyjnych, 

- wyłączenie urządzeń z ruchu (pozbawienie napięcia), 

zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem 

napięcia, sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

uziemienie wyłączonego obwodu. 

- wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt ochronny, odzież 

ochronną, oraz narzędzia zgodnie z przeznaczeniem, 

- na placu budowy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy, 

- przestrzegać przepisów i zasad BHP, prace rozruchowe i próby 

techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, 

instrukcji eksploatacji oraz wytycznych projektu. W widocznym 

miejscu, na terenie prowadzonych prac (sporządza kierownik 

budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

najbliższego punktu lekarskiego , straży pożarnej, posterunku 

Policji, 

- kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym pracowników. 

- pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, 

umieścić w pomieszczeniu socjalnym j.w. 

- rozmieścić tablice ostrzegawcze. 

- teren budowy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście 

osobom nieupoważnionym; 

- strefy niebezpieczne odgradzać i oznakować; 

- składowanie materiałów wydzielić poza strefami 

niebezpiecznymi; 

- do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem  

z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej                     

– balustrady; 

- zabezpieczyć przewody elektryczne urządzeń przed uszkodzeniami 

mechanicznymi; 

- roboty w wykopach głębokich wykonywać po zabezpieczeniu ścian 

wykopu przed osunięciem, 

- należy przestrzegać konieczności stosowania przez pracowników 

środków ochrony indywidualnej i wyznaczyć osobę do 

bezpośredniego nadzoru nad pracami. 


