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4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 
4.1.Charakterystyka formalna inwestycji 
 
Dane ogólne. 

• Przedmiot inwestycji: Budowa placu zabaw dla dzieci 
• Adres inwestycji: Sucha Huta, gm. Przywidz, działki nr 89/5 i 89/6 
• Inwestor: Urząd Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz 

 

Podstawa opracowania. 

 
• Uzgodnienia z inwestorem 

• Wizje lokalne i inwentaryzacja 

• Obowiązujące przepisy i normy budowlane  

 

Zakres i cel opracowania 

 
Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw, w tym montaż urządzeń zabawowych, wyposażenia 

parkowego wraz z ogrodzeniem oraz wykonanie nawierzchni amortyzujących upadki w strefach 

bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, jak również dojść - alejek i placyków z kostki brukowej, o 

nieregularnych krawędziach oraz boiska o wymiarach 20mx40m z nawierzchnią naturalną, trawiastą. 

Na terenie pojawią się nowe urządzenia zabawowe spełniające wymogi norm, a jednocześnie 

atrakcyjne dla dzieci pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. 

4.2. Istniej ące zagospodarowanie terenu i istniej ąca zabudowa 

 
Obszar planowanej inwestycji znajduje się, w centrum zwartej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej i zagrodowej w miejscowości Sucha Huta w gminie Przywidz. 

Działki nr 89/5 i 89/6 o łącznej powierzchni 5647 m2 stanowią własność Gminy Przywidz. Działka nr 

89/5 jest częściowo ogrodzona i zabudowana budynkiem hydroforni. Zgodnie z wypisem i 

wyrysem z rejestru gruntów, działkę nr 89/5 oraz 89/6 stanowią Bp-RIVa zurbanizowane tereny 

niezabudowane. Rzędne wysokościowe terenu kształtują sie na poziomie 210,5 do 212,6 m.n.p.m, 

zatem różnica poziomów wynosi 2,1 m. 

4.3. Projektowana inwestycja 

4.3.1 Zaproponowane rozwi ązania programowo – przestrzenne 
 

Teren placu ogrodzono, a wejście na plac zabaw zaprojektowano od strony północnej. Plac zabaw 
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podzielono na 2 części: plac z urządzeniami dla maluchów i starszych dzieci oraz boisko o 

nawierzchni naturalnej, trawiastej. Plac podzielono na mniejsze pola zabawowe, ograniczające 

strefy bezpiecznego użytkowania różnego typu urządzeń zabawowych, wyodrębnionych również 

kolorystycznie, przy pomocy posadzki. W bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń zabaw zaprojektowano 

również strefę rekreacyjną z ławkami dla dorosłych towarzyszących maluchom oraz boisko. Przy 

wejściu na plac umieszczono tablicę z regulaminem placu zabaw. W części ogrodzonej 

zastosowano nowe nasadzenia, z doborem gatunkowym roślin o wysokich walorach wizualnych, 

pobudzających wyobraźnię dzieci i tworzących korzystny mikroklimat. 

4.3.2 Podstawowe rozwi ązania projektowe 

4.3.2.1 Nawierzchnie 

Powierzchnie na placach zabaw w strefach bezpiecze ństwa urz ądzeń zabawowych 

zaprojektowano wg warstw, w technologii przepuszczalnej dla wody i powietrza z materiałów sypkich: 

piasku i żwiru. 

Technologia wykonania bezpiecznych nawierzchni powinna zapewniać: 

 
• zgodną z normami (PN-EN 1177) absorpcję siły uderzenia podczas upadku z urządzenia 
zabawowego o zakładanej wysokości swobodnego upadku  
• właściwości antypoślizgowe, 
• odporność na wilgoć, 
• wieloletnie użytkowanie nawierzchni z zachowaniem właściwości utwardzenie nawierzchni alejek i 
placyków (poza strefami bezpieczeństwa urządzeń zabawowych) zaplanowano z kostki brukowej, 
szlachetnej wraz z krawężnikami. 
• Założono odwodnienie z nawierzchni placu zabaw na sąsiadujące tereny zieleni przez odpowiednie 
wykonanie spadków 1- 2%. 

 

Uwaga: technologia wykonania nawierzchni musi spełniać wymogi określone przez producenta. Dopuszcza się 

inne rozwiązania wykonania nawierzchni nie gorsze od ww. posiadające odpowiednie certyfikaty i aprobaty 

techniczne. 

4.3.2.2 Urządzenia zabawowe i wyposażenie 

Montaż nowych urządzeń zabawowych oraz wyposażenia parkowego należy wykonać w 

przewidzianych na planie miejscach, zgodnie z rys. nr A-1 w skali 1:300 ściśle wg. instrukcji producenta 

oraz zgodnie z Polskimi Normami dot. placów zabaw. Wszystkie urządzenia muszą być trwale i 

stabilnie związane z gruntem zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom oraz posiadać certyfikat 

bezpieczeństwa i być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Zakłada się w przedstawionych na 

rysunkach urządzeniach, że elementy konstrukcyjne muszą być wykonane ze stali lub aluminium. 

Zabrania się stosować wyposażenie placu zabaw z drewna. 

 Uwaga: wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urz ądzenia i elementy wyposa żenia 
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sugeruj ące konkretnych producentów stanowi ą wył ącznie przykład i maja na celu jedynie 

określenie parametrów i cech produktu. Dopuszcza si ę stosowanie zamienników o 

parametrach nie gorszych ni ż zaproponowane. 

4.3.2.3 Zagospodarowanie zieleni 

Teren przeznaczony pod zadarnienie należy przed przystąpieniem do przygotowania gleby zniwelować 

w taki sposób, aby jego powierzchnia łączyła jednolitą płaszczyzną zaprojektowane poziomy obrzeży 

sąsiadujących nawierzchni utwardzonych. Obrzeża nawierzchni powinny znaleźć się około 2 cm powyżej 

poziomu gleby. Warstwa urodzajna powinna mieć jednakową grubość na całej powierzchni, dla 

tego przed wykonaniem niwelacji należy, tam gdzie jest to niezbędne, zebrać wierzchnią warstwę 

gleby z powierzchni terenu i rozłożyć na swoim miejscu po wykonaniu niwelacji. W miejscach, gdzie 

grubość warstwy urodzajnej jest niewystarczająca należy ją uzupełnić glebą zebraną z terenu przed 

rozpoczęciem prac budowlanych. Warstwa powierzchniowa powinna być spulchniona na głębokość min. 20 

cm. Należy usunąć z tej objętości wszystkie odpady, a z powierzchni gleby wszystkie kamienie i gruzy ziemi 

większe niż 2,5 cm. Przygotowana warstwa powierzchniowa do głębokości 20 cm powinna mieć strukturę 

gruzełkowatą. Nasadzenia projektowanych krzewów i drzew, wg wybranych gatunków należy 

wykonać w przewidzianych na planie miejscach, zgodnie z rys. nr A-1 w skali 1:100. Wielkość sadzonych 

roślin powinna zapewnić ich przyjęcie. Powierzchnie obsadzeń należy mulczować przekompostowaną 

korą w celu ograniczenia wzrostu chwastów oaz utrzymania wilgoci podłoża. Plac zabaw projektuje się na 

istniejącej trawie. Roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Po zakończeniu 

wszystkich prac należy teren uporządkować, śmieci i odpady wywieźć i zutylizować. 

 

4. Dane techniczne charakteryzuj ące wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie: 
 

• Usuwanie odpadów stałych odbywa się poprzez wywożenie. Odpady gromadzone są w śmietnikach 
(zgodnie z rys. nr A-1) na terenie placu zabaw i opróżniane okresowo przez koncesjonowany zakład 
oczyszczania; 

• Zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe - nie występują; 

• Dla istniejącego programu użytkowego, nie występują, związana z eksploatacja obiektu, emisja hałasu 

większego od dopuszczalnego, wibracje i promieniowania, w tym jonizujące, jak również nie powstaje 

pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia; 
• Charakter, program użytkowy i wielkość inwestycji oraz sposób zagospodarowania nie wpływa negatywnie 

na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

 
5. Dost ępno ść dla osób niepełnosprawnych: 

Zaprojektowano ciągi komunikacyjne o szerokości 150 cm i pochylnie z poręczeniami o kącie nachylenia 3%, o 

utwardzonej nawierzchni oraz furki w ogrodzeniu o szerokości w świetle 100 cm. 
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8. ZAŁOŻENIA DO PLANU BIOZ 
 
 

  
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCHJ 

(art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy) 

 
przewidywane 
roboty 

1 roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce 
prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

nie 

1.a wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia 
o głębokości większej niż. 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m 

nie 

1.b roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 
ponad 5,0m 

nie 

1.c rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m  nie 

1.d roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych nie 

1.e montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 
wysokościowych 

nie 

1.f roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców nie 

1.g prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania 
konstrukcji na podpory 

nie 

1.h montaż elementów konstrukcyjnych mostowych nie 

1.i betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 
przyczółki, filary i pylony 

nie 

1.j fundamentowanie podpór mostowych innych obiektów budowlanych na 
palach 

nie 

1.k roboty wyk. pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 
w odl. liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

nie 

  - 3.0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV nie 

  - 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym 1 kV-15 kV nie 

  - 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym 15 kV-30 kV nie 

  - 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym 30 kV-110 kV nie 

1.l roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu 
statków 

nie 

1.m roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 
piętrzenia powyżej 1m 

nie 
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2 roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania 
substancji chemicznych lub czynników zagrażających bezpieczeństwu 
i zdrowiu ludzi 

nie 

2.a roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10oC nie 

2.b roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających 
azbest 

nie 

3 roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem 
jonizującym 

nie 

3.a roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowych nie 

3.b roboty remontowe i rozbiór. obiektów, w których realizowane były 
procesy technol. z użyciem izotopów 

nie 

4. roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 
czynnych linii komunikacyjnych: 

nie 

4.a roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż 15,0m dla linii o napięciu znamionowym 
110kV 

nie 

4.b roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż 30,0m dla linii o napięciu znamionowym 
powyżej 110 kV 

nie 

4.c budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej nie 
 

4.d budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych 
wzdłuż linii kolejowej 

nie 

4.e wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kolejowym 
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego 

nie 

5 roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników nie 

5.a roboty prowadzone z wody lub pod wodą nie 

5.b montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych nie 

5.c fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 
palach 

nie 

5.d roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 
piętrzenia powyżej 1m 

nie 

6 roboty budowlane prowadzone w studiach, pod ziemią i w tunelach nie 

6.a rob. prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń tech.  
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkn. 

nie 

6.b roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi 

nie 

7 roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi 
z linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk 

nie 
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8 roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 
sprężonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych 
i przepraw mostowych 

nie 

9 roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych nie 

9.a roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu TAK 

9.b roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elem. 
obiektów 

nie 
 

10.Zastosowany sprz ęt i narz ędzia. 
 
Do montażu użyć elektronarzędzi w podwójnej izolacji elektrycznej. 

Rusztowanie ramowe – kolumny do 3,0m 
 
Wykaz istniej ących obiektów podlegaj ących adaptacji lub rozbiórce. 
 
  Zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania terenu stanowiących całość opracowania  
         Projektowego 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  
 

Ukształtowanie terenu i zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

 
13. Informacje dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 

budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia.  
 
Należy zabezpieczyć skarpę powstałą przy pracach fundamentowych przed obsunięciem. 
 
14.Informacj ę o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia ro bót budowlanych, stosowanie 

do rodzaju zagro żenia 
 
Wykopy  wyznaczyć strefę wykopu  biało- czerwoną taśmą ostrzegawczą  

odpowiedzialny – kierownik robót bezpośrednio nadzorujący prace montażowe 
 
15.Informacj ę o sposobie prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Instruktażu stanowiskowego udziela kierownik robót bezpośrednio nadzorujący prace montażowe. 
 
16.Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate riałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
 

Zakres prac nie przewiduje magazynowania żadnych materiałów 
montaż bezpośrednio po dostawie elementów. 

 
17.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia zdrowia 
lub w ich s ąsiedztwie. 

 
Standardowe wyposażenie budowy. 
Środki ochrony osobistej (szelki, kaski, rękawice, ubrania robocze, okulary lub przyłbice ochroniarce 
oczy ) 
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18.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bu dowy raz dokumentów niezb ędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urz ądzeń technicznych. 

 
Kierownik budowy 

 
19.Część rysunkowa. 
 
Ze względu na ograniczony zakres prac nie przewiduje się części rysunkowej na kopii zagospodarowania 

działki : 
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych – standardowe  
- rozmieszczenie urządzeń sprzętu ratunkowego – standardowe  
- rozmieszczenie obszarów granic stref ochronnych – strefa wykopów 
- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej – nie przewiduje się 
- rozwiązanie układu komunikacyjnego – istniejąca sieć komunikacyjna 
- lokalizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych – standardowy barakowóz + toi-toi 

 
 
 
UWAGA: 

Materiały budowlane przewidziane w projekcie do stosowania w budownictwie muszą posiadać świadectwa 

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej względnie Państwowy zakład Higieny. Stwierdzenie powyższe nie 

zwalnia inwestora od obowiązku żądania od producenta materiałów budowlanych dowodów - certyfikatu lub 

deklaracji (atestu, świadectwa jakości, wyników badań) stwierdzających zgodność cech wyprodukowanego 

wyrobu z właściwą normą państwową lub w/w świadectwami.    

 

mgr inż. arch. Maciej Masłowski 
 
 


