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2.       CZĘŚC RYSUNKOWA

2.1       Zagospodarowanie terenu, rys. A-1 w skali 1:500
2.2       Szczegółowe zagospodarowanie terenu, rys. A-2 w  skali 1:200

3.       ZAŁĄCZNIKI
3.1       Uprawnienia projektowe oraz aktualne zaświadczenie z Izby Architektów

1.1      Podstawa opracowania
           Podstawą opracowania projektu zagospodarowania terenu są : 

• Zlecenie Zamawiającego
• wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja terenu wykonana w czerwcu 2014
• koncepcja architektoniczna uzgodniona z Zamawiającym
• obowiązujące przepisy i normy budowlane
• wytyczne dotyczące rządowego programu „Radosna Szkoła”

1.2 Przedmiot inwestycji
1.2.1 Stan prawny terenu

Działka objęta pracami projektowymi stanowi własność Gminy Miasto Łódź.

1.2.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie części przedmiotowej działki 
z położeniem nacisku na utworzenie i wyposażenie placu zabaw w elementy małej 
architektury.

1.3   Stan istniejący
1.3.1.  Położenie

Teren objęty opracowaniem położony jest w Łodzi przy ul. Maratońskiej 47 B na terenie 
Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67.  Jest to teren  zielony znajdujący się od 
wschodniej  strony budynku szkolnego .

1.3.2. Ukształtowanie 
Teren na którym znajdzie się projektowany  plac zabaw jest płaski. Kształt przyszłego 
placu jest prostokątem o powierzchni około 500 m²
 Na terenie nie występują żadne elementy małej architektury,  powierzchnia pokryta 
jest  trawą . 

1.3.3.   Wyposażenie
Teren wolny jest od jakichkolwiek budynków, budowli i elementów małej architektury.

1.3.4 Ogrodzenie
Teren inwestycji znajduje się w obrębie ogrodzenia Integracyjnej Szkoły Podstawowej 
oraz dodatkowo zostanie odgrodzony systemowym ogrodzeniem wysokości minimum 
1m .Teren placu zabaw będzie wydzielony i ogrodzony zgodnie z projektem  Przewiduje 
się bramkę wejściową (furtkę), którą należy wykonać zgodnie  z  normami PN-EN 1176-
1:2009  w zakresie otworów   i szczelin aby wyeliminować zagrożenie zakleszczenia 
jakiejkolwiek części ciała dziecka. Furtki fundamentować w wylewanych blokach 
betonowych z betonu B 20 tak aby górna płaszczyzna fundamentu była min 10 cm poniżej 
terenu. Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykonać zgodnie z normą 
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PN-EN 1176-1:2009  i PN-EN 1176-7:2009.Konstrukcja musi być wykonana bez żadnych 
ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych dla dzieci.
 

• Ogrodzenie systemowe certyfikowane

        a .Przęsło ogrodzenia , fundamenty

b . Furtka
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c . Słupek z podporą

Materiał – stal S235
Konstrukcja ogrodzenia wykonana z profilu 30/30/2mm, wypełnienie przęseł – pręt gładki 10mm. 
Ogrodzenie skręcone oraz kotwione w gruncie .Fundament posadowiony min 50 cm w gruncie. 

1.4       Stan projektowany
1.4.1    Założenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogólnodostępny 
teren rekreacyjny, wyposażony w nowe urządzenia zabawowe i elementy małej 
architektury przeznaczone dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa utworzone zostaną nawierzchnie tłumiące uderzenia, w miejscach 
wymaganych normą EN 1176 i EN 1177. 

1.4.2    Bilans terenu
                       - powierzchnia obszaru opracowania                                                      500 m²
                       - powierzchnia terenu z wybudowaną nawierzchnią elastyczną zgodną z 
                         normą EN 1177 w kolorze pomarańczowym RAL 2011                       255,51 m²
                       - powierzchnia terenu z wybudowaną nawierzchnią elastyczną zgodną z 
                         normą EN 1177 w kolorze ciemnoniebieskim RAL 5003                        51,74 m²
                       - powierzchnia nawierzchni trawiastej                                                      192,75 m²
                       - długość ogrodzenia                                                                                    90,00 m²

1.4.3 Roboty ziemne
 Przewiduje się wykonanie korytowania terenu na głębokość 30cm, na powierzchni 
ok. 307,25 m²

1.4.4 Roboty budowlane
Przewiduje się zniwelowanie terenu pod przyszłą nawierzchnię elastyczną. Niwelacja 
polegać będzie na naniesieniu warstwy 25cm zagęszczonego tłucznia  na fragment 
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wcześniej wykorytowany i naniesienie warstwy wierzchniej betonowej gr 5 cm , 
ze spadkiem wielkości 2%. Warstwa ta będzie stanowić podbudowę pod powierzchnię 
elastyczną. Całą tą powierzchnię należy ogrodzić obrzeżem trawnikowym betonowym 
6x20x100 na warstwie chudego betonu. 
Fundamentowanie urządzeń zgodne z zaleceniami producenta

1.4.5 Plantowanie
 Przewiduje się plantowania terenu. 

1.4.6 Nawierzchnia elastyczna
         Przewiduje się wykonanie nawierzchnie elastycznej spełniającej wymagania normy 

EN 1176 i EN 1177, na powierzchni 307,25 m². Nawierzchnia ograniczona będzie obrzeżami 
chodnikowymi 6x20x100cm i zbudowana będzie z następujący sposób:

   
          Opis bezpiecznej nawierzchni

           Nawierzchnie dla „Radosnej szkoły” występująca w elementach o wymiarach 500x500mm 
i grubości  45, 50,60, 70,80, 100mm. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się 
z mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Płytki w kolorze pomarań-
czowym są pokryte warstwą kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia cześć płytki powinna 
być gładka, po obwodzie sfrezowana. Łączenie elementów nawierzchni następuje na zasa-
dzie łączenia puzzli  lub dzięki wykorzystaniu systemowych karbowanych kołków 
montażowych. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach 
każdego elementu nawierzchni. Zaleca się układanie płytek łączonych kołkami w „cegiełkę” 
tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.

           Wymagane kolory bezpiecznej nawierzchni zgodne z wytycznymi programu RADOSNA 
SZKOŁA:

         Kolor pomarańczowy - nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM
         Odcień PANTONE 152C, RAL 2011
         Kolor niebieski - nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM
        Odcień PANTONE 540C, RAL 5003

Wymagane dokumenty dotyczące bezpiecznej nawierzchni:
_ Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni,
_ Atest Higieniczny PZH,
_ Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177,
_ dla nawierzchni o grubości 40mm Certyfikat Bezpieczeństwa dla wysokości 1,5m,
_ dla nawierzchni o grubości 45mm Certyfikat Bezpieczeństwa dla wysokości 1,6m,
_ Badania na zawartość pierwiastków śladowych,
_ Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona 

na przedmiotowe zadanie.
           Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej 

+3 stopni C oraz przy braku opadów atmosferycznych. W przypadku konieczności klejenia 
nawierzchni należy zwrócić uwagę, aby podczas wykonywania prac bezwzględnie prze-
strzegać, by wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%
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           Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa 
upadków z żądanej wysokości. Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturą 
zewnętrzną. 

           Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 

           Wszelkie roboty  budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną 
i polskimi normami.
 

1.4.7 Nasadzenia
 Przewiduje się wykonania nasadzeń w obrębie opracowanego terenu  w ilości 5szt (drzewa 
liściaste lub iglaste).

1.4.8 Wyposażenie

        1 . Zestaw zabawowy w kształcie statku -szt 1
          

Skład zestawu:
1 pokład dziobowy statku 
1 koło sterowe 
1 dziób statku 
1 lina wspinaczkowa 
12 zabezpieczeń z aplikacją 
2 okna z bulajem 
1 maszt statku 
2 pomosty tunelowe 
1 pokład statku 
1 rufa z ławeczką 
1 zjeżdżalnia głęboka 
1 trap wspinaczkowy z rurą podciągową 
1 zabezpieczenie z grą w kółko i krzyżyk 
1 ścianka wspinaczkowa 
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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 12cm . Dla 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 osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą 
ocynkowanych stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. 
Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, 
posiadających wymagane atesty higieniczne, zabezpieczone przeciwgrzybicznie oraz przeciw 
siwieniu. Dachy, zabezpieczenia i ścianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych płyt HDPE, 
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ozdobione ciekawymi, wygrawerowanymi aplikacjami np. zwierząt, roślin lub postaci z bajek. 
Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Wszystkie elementy ze stali 
węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, poręcze, uchwyty, pomosty ,okuci,  bariery 
zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków 
atmosferycznych.  Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Do połączeń podzespołów 
z drewnem stosowac 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. 

2 . Linarium w kształcie  piramidy -szt 1

           Urządzenie sprawnościowe
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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.Słupy nośne o 
średnicy 158 mm i grubości ścianki 4 mm. 
Kotwy wykonane z płaskownika 60x10. 
Fundament stanowi beton klasy C12/15 . 
Elementy wykonane ze stali czarnej są 
odtłuszczone 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 one są poprzez 
ocynkowanie. 
Do połączeń gwintowanych należy użyć nakrętek 
kołpakowych z wkładką poliamidową 
zabezpieczającą przed samoczynnym odkręceniem 
się śrub.

3 . Urządzenie sprawnościowy  wielofunkcyjne -szt 1
   
Skład zestawu

• ścianka wspinaczkowa
• drabinka stalowa
• linka wspinaczkowa
• drążki poprzeczne
• wejście linowe duże
• siatka pajęczyna
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DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE 

Słupy nośne mają przekrój kwadratowy, wykonane są z drewna sosnowego o przekroju 
90mmx90mm . Słupy tworzące konstrukcję nośną osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu 
za pomocą ocynkowanych stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm 
w gruncie. Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, 
posiadających wymagane atesty higieniczne. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych 
zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami. Ścianka 
wspinaczkowa wykonana z płyty  HPL,  kamienie wspinaczkowe z porowatej żywicy , zabezpieczone 
przed obrotem. Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej  i kwasoodpornej. Wszystkie 
elementy  ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki są zabezpieczone farbami 
proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 
Łby wkrętów i śrub ukryte w plastikowych nakładkach. Liny polipropylenowe  na oplocie 
stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. 
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    4 . Urządzenie sprawnościowe w kształcie walca – szt.1

Urządzenie sprawnościowe z obrotowym bębnem z boku uchwyty 

DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE 

Boki bębna wykonane ze stalowych wygiętych rur  . 
Płaszcz bębna również stalowy połączony z 
łożyskowym wałem .Mechanizm obrotowy na 
łożyskach toczonych zamkniętych bezobsługowy. 
Elementy metalowe lakierowane farbami 
proszkowymi poliestrowymi zewnętrznymi. 
Zestaw posadowiony na głębokości 0,6m na 
betonowych bloczkach przykręconych do 
płaskowników dolnych boków.
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       5. Sprężynowiec w kształcie konika – szt.1

              Urządzenie sprawnościowe

DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE 

DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE 

Sprężynowiec – bujak ze stelażem z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr.15 mm w kształcie konia
(materiał odporny na graffiti, promieniowanie UV, nie nasiąka wodą). 
Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami 
i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi 
poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, 
zapobiegające przed urazami oka. Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również 
lakierowana proszkowo) połączona z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem 
fundamentowym lub stalową podstawą do posadowienia w gruncie. 
Sprężynowiec posadowiony na głębokości 0,50m.
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6. Drążki gimnastyczne podwójne -szt. 1

Urządzenie sprawnościowe

DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE
Słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, 
impregnowanego ciśnieniowo. Górne powierzchnie słupów zabezpieczone przed nasiąkaniem trwale 
zamocowanymi plastikowymi kapturkami .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 .Elementy metalowe cynkowane ogniowo, lakierowane farbami proszkowymi poliestrowymi 
zewnętrznymi.
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             7. Kosz  potrójny – szt. 1

          Urządzenie sprawnościowe do zabawy z piłką

Dane materiałowo- konstrukcyjne

Słup trwale posadowiony w gruncie , połączony 
z koszem kielichowym z 1 otworem 
wrzutowym i 3 bocznymi otworami 
wylotowymi.
Urządzenie metalowe (konstrukcja) 
zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową 
poliestrową do warunków zewnętrznych. Kosz 
wrzutowy wykonany z maty z włókna 
szklanego nasączonego żywicą poliestrową
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  Wyposażenie dodatkowe 

Przewiduje się również montaż tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw zgodny 
z wytycznymi MEN oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr.4821/V/10 z dnia 
30.09.2010r, tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu 
wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania ,2sztuki koszy na śmieci 
oraz 2 ławki drewniane z oparciem
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• Kosz na śmieci

Dane techniczne:

 Kosz z dachem wykonany z blachy ocynkowanej grubości min. 1,5 mm, lakierowanej , z możliwością 
opróżnienia poprzez obrót bębna .Kosz o pojemność min. 45L . Wys. całkowita po zabetonowaniu 
110cm. 

• Ławka
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Dane techniczne:

Ławka wykonana z listew 4x8x200cm, wys. siedziska 40cm, długość siedziska min. 200cm, 
rura 5/4’’ malowana dwukrotnie lakierem przemysłowym lub cynkowana ogniowo. 
Ławka  kotwiona  w gruncie min 60cm  za pomocą betonowego prefabrykatu.

            Wyżej wymienione wyposażenie dobrano tak, aby spełniało wymagania norm bezpieczeństwa 
i posiadało stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie

            wykorzystując jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a także kierując się zasadą 
            maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem 
            stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.

 Zestawienie wszystkich przewidzianych do montażu urządzeń przedstawiono w tabeli poniżej.
            Zaleca się, aby montaż urządzeń wykonywała firma produkująca lub posiadająca 

zezwolenie producenta na montaż danego urządzenia

               

L.P NAZWA URZĄDZENIA ILOŚĆ

1 Zestaw zabawowy w kształcie statku 1
2 Linarium w kształcie piramidy 1
3 Urządzeni sprawnościowe wielofunkcyjne 1
4 Urządzenie sprawnościowe w kształcie walca 1
5 Sprężynowiec w kształcie konika 1
6 Drążki gimnastyczne podwójne 1
7 Kosz potrójny 1
8 Kosz na śmieci 1
9 Ławka z oparciem 2

10 Tablica informacyjna duża 1
11 Tablice informacyjne małe 7
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1.4.9 BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Plac zabaw budowany w ramach programu „Radosna Szkoła”, 
                           przy Inregracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi
ADRES: ul. Maratońska 47 B
INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi
ADRES: ul. Maratońska 47 B

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów – przygotowanie terenu inwestycji, montaż i ogrodzenia 
i elementów małej architektury, wykonanie trawnika.
2. Zakres i kolejność robót:
2.0. prace ziemne – korytowanie, 
2.1. budowa warstwy podbudowy nawierzchni elastycznej.

   2.2. montaż elementów małej architektury,
   2.3. wykonanie nawierzchni elastycznej.
   2.4. wykonanie trawnika i nasadzeń
   2.5. montaż ogrodzenia

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

3.1. teren jest niezabudowany.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4.1. brak.

5.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia

5.1. zagrożenie w czasie manewrowania sprzętem, pojazdami podczas wykonywania prac 
ziemnych
5.2. zagrożenie stwarzają prace montażowe prowadzone na wysokościach większych niż 5,0 m.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obowiązujących przy wykonywaniu 
robót budowlanych.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń.

7.1. nie występują strefy szczególnego zagrożenia
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Zakres robót budowlanych towarzyszących realizacji niniejszego zamierzenia 
projektowego obejmuje przypadki wyszczególnione w §6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Planowane roboty muszą być wykonane z zachowaniem szczególnej ostrożności i według 
zaleceń konstruktora i kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów 
BHP i ppoż. W szczególności należy przestrzegać wymagań zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury  z dnia 06 lutego 2003r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywaniu robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowiązany każdorazowo dokonać instruktażu pracowników 
przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót.

Przy wjeździe na teren umieścić tablicę informacyjną budowy.

             OPRACOWAŁ:                     
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