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O Ú W I A D C Z E N I E 
 
O�wiadczam, ¿e dokumentacja projektowa dla inwestycji polegaj¹cej na: 
 
Nazwa obiektu: Budowa placu zabaw dla dzieci 

 

Adres obiektu: dz. nr ewid. 61/10 
obr. 23 � Szewna, gmina Bodzechów 

 

Inwestor: Gmina Bodzechów 
ul. Mikoùaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Úwiêtokrzyski 

 
zostaùa sporz¹dzona zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami. 
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OPIS TECHNICZNY 
DLA POTRZEB ZG£OSZENIA BUDOWY  

PLACU ZABAW DLA DZIECI 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000, 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422 z póêniejszymi zmianami), 

 Wizja lokalna terenu, 

 Polskie Normy, 

 Zlecenie Inwestora, 

 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
 
2.1. Nazwa inwestycji. 

 
Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw dla dzieci na terenie istniej¹cego Zespoùu 

Szkóù Publicznych. 
 

2.2. Zakres inwestycji. 
 
W przedmiotowym opracowaniu projektuje siê nastêpuj¹ce roboty budowalne: 

- wykonanie placu zabaw dla dzieci który bêdzie skùadaù siê z obiektów niekubaturowych takich jak: 

ùawki, tablice z regulaminem placu zabaw, tablice z regulaminem dla poszczególnych elementów 

placu zabaw i urz¹dzeñ, kosze na �mieci oraz urz¹dzenia do zabawy i relaksu, 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z pùyt EPDM (lub granulatu SBR) oraz ogrodzenia placu 

zabaw. 

 

2.3. Adres inwestycji. 
 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziaùce nr ewid. 61/10 poùo¿onej przy ul. 

Langiewicza w miejscowo�ci Szewna, gmina Bodzechów. 

  
2.4. Inwestor. 
 

Inwestorem jest Gmina Bodzechów z siedzib¹ przy Mikoùaja Reja 10 w Ostrowcu 
Úwiêtokrzyskim. 

 
3. ISTNIEJ¥CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

Teren inwestycji obejmuj¹cy dziaùkê nr ewid. 61/10 jest zabudowany budynkami Zespoùu Szkóù 

Publicznych w Szewnie. Teren posiada trwaùe ogrodzenie oraz dostêp do drogi publicznej. W 

obrêbie inwestycji znajduj¹ siê urz¹dzone doj�cia utwardzone. W pobli¿u projektowanego placu 

zabaw wystêpuje nastêpuj¹ce uzbrojenie terenu: wewnêtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, 

wewnêtrzna instalacja elektroenergetyczna oraz sieã elektroenergetyczna przebiegaj¹ca przez 

dziaùkê (w/w instalacje nie wymagaj¹ przeprojektowania w zwi¹zku z realizacj¹ przedmiotowego 

zamierzenia). Nie planuje siê wykonania dodatkowej infrastruktury technicznej zwi¹zanej z obsùug¹ 

projektowanego placu zabaw. Poza powierzchniami utwardzonymi teren urz¹dzony jest jako 



 

 

powierzchnia biologicznie czynna � wystêpuje zieleñ niska (trawa). Zniszczona w czasie 

prowadzenia robót budowlano-monta¿owych powierzchnia trawiasta zostanie odtworzona. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 
4.1. Lokalizacja obiektu. 
 

Projektowane urz¹dzenia placu zabaw zostan¹ usytuowane w póùnocnej czê�ci dziaùki numer 

61/10, w nastêpuj¹cych odlegùo�ciach od granic dziaùek i elementów istniej¹cych: 

 w odlegùo�ci min. 10,00m od granicy z dziaùk¹ nr ewid. 49/3, która znajduje siê po stronie 

póùnocnej i stanowi pas drogowy drogi wewnêtrznej;  

 bezpo�rednio przy granicy z dziaùk¹ nr ewid. 65, która znajduje siê po stronie póùnocnej i jest 

niezabudowana oraz stanowi u¿ytki rolne;  

 w odlegùo�ci min. 10,00m od istniej¹cego budynku szkoùy który znajduje siê na przedmiotowej 

dziaùce po stronie poùudniowej; 

 w odlegùo�ci ~34,00m od istniej¹cego budynku gospodarczego który znajduje siê na 

przedmiotowej dziaùce po stronie wschodniej;  

  w odlegùo�ci ~18,10m od istniej¹cego budynku szkoùy który znajduje siê na przedmiotowej 

dziaùce po stronie zachodniej;  
 

 
4.2. Projektowane uzbrojenie terenu. 
 

Nie projektuje siê budowy uzbrojenia terenu zwi¹zanego z obsùug¹ przedmiotowego 
zamierzenia budowlanego. 
 
4.3. Ukùad komunikacyjny. 
 
 teren planowanej inwestycji posiada bezpo�redni dostêp do drogi publicznej przez istniej¹cy 

zjazd publiczny, 

 nie projektuje siê wykonania doj�ã i dojazdów utwardzonych zwi¹zanych z przedmiotow¹ 

inwestycj¹, 

 projektowany plac zabaw, który zostanie ogrodzony pùotkiem wysoko�ci 1,0m bêdzie posiadaù 

wej�cie przez furtkê (1 szt.) z istniej¹cego chodnika; plac zabaw bêdzie posiadaù nawierzchniê 

bezpieczn¹ sztuczn¹ zgodn¹ z PN-EN 1177 � �Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj¹ce 

upadki�; powierzchnia ≈235,0m² 

 
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZÆÚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 
 nie dotyczy, 

 

6. SPE£NIENIE WYMAGAÑ OKREÚLONYCH W §40 DZ. U. Z 2015R, POZ. 1422 Z PÓ�NIEJSZYMI 
ZMIANAMI. 

 
Projektowane urz¹dzenia placu zabaw usytuowano w odlegùo�ci min. 10,0m od linii 

rozgraniczaj¹cych ulice, od okien pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od istniej¹cego 



 

 

parkingu (w obrêbie inwestycji nie stwierdzono wystêpowania miejsc gromadzenia odpadów 
staùych).  

Lokalizacja placu zabaw gwarantuje zapewnienie nasùonecznienia co najmniej 4 godziny, 
liczone w dniach równonocy w godzinach 1000�1600. 

Projektowany plac zabaw usytuowano na terenie biologicznie czynnym z umo¿liwieniem 
dostêpu osobom niepeùnosprawnym. 
 
7. DANE  OKREÚLAJ¥CE  WP£YW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ. 
 
 nie dotyczy, 

 
8. INFORMACJA I  DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH  ISTNIEJ¥CYCH  I  PRZEWIDYWANYCH  

ZAGROÝEÑ DLA  ÚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY  I  ZDROWIA  UÝYTKOWNIKÓW. 
 

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zakùóceñ w ekologicznej charakterystyce powierzchni 

ziemi, gleby, wód gruntowych i podziemnych. 
 
9. OBSZAR ODDZIA£YWANIA INWESTYCJI. 

 
 Projektowana budowa placu zabaw wykracza oddziaùywaniem poza teren objêty wnioskiem. 

Dziaùka objêta oddziaùywaniem: 65. Oddziaùywanie nastêpuje z uwagi na §40 Dz. U. z 2015r, poz. 

1422 z póêniejszymi zmianami. Sytuuj¹c budynek ze �cian¹ z otworami okiennymi do pomieszczeñ 

przeznaczonych na pobyt ludzi nale¿y odst¹piã od granicy z przedmiotow¹ dziaùk¹ min. 10,00m. 

 
10. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBÓT I ROZWI¥ZAÑ KONSTRUKCYJNO-

MATERIA£OWYCH. 
 

 Ogrodzenie placu zabaw 

Projektuje siê wygrodzenie terenu placu zabaw systemowym ogrodzeniem wysoko�ci 1,0m. 
Ogrodzenie zamontowaã na sùupkach stalowych, sùupki za� obsadziã w gruncie na stopach 
fundamentowych posadowionych na gùêboko�ci min. 1,0m od poziomu terenu. Ogrodzenie 
drewniane impregnowane �rodkami zabezpieczaj¹cymi przez korozj¹ biologiczn¹ lub 
panelowe z prêtów zgrzewanych z oczkami prostok¹tnymi i gùadkim zakoñczeniem wierzchu 
przêsùa, malowane proszkowo. W ogrodzeniu po stronie poùudniowej zostanie zamontowana 
furtka szeroko�ci 1,2m w systemie jak ogrodzenie.  

 
 Wyposa¿enie placu zabaw 

Wszystkie urz¹dzenia i elementy wyposa¿enia placu zabaw nale¿y fundamentowaã i 
instalowaã zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacj¹ techniczn¹. 
Wszystkie montowane urz¹dzenia i elementy wyposa¿enia placu zabaw musz¹ posiadaã atesty 
i certyfikaty bezpieczeñstwa potwierdzaj¹ce, ¿e zostaùy wykonane w oparciu o obowi¹zuj¹ce 
normy w tym zakresie. Urz¹dzenia placu zabaw powinny posiadaã dopuszczenie do 
stosowania w kontakcie z dzieãmi. Wykonanie monta¿u urz¹dzeñ mog¹ dokonywaã osoby, 
firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje 
monta¿u, zaleceñ, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji nadzoru technicznego. 
W projekcie jako przykùadowe pokazano urz¹dzenia Firmy "AVIS" s.c. Ekologiczne Place Zabaw 
z siedzib¹ w Lublinie przy ul. Turystycznej 106; dopuszcza siê zastosowanie urz¹dzeñ 
równowa¿nych o konstrukcji zapewniaj¹cej trwaùo�ã nie gorsz¹ ni¿ przedstawione w projekcie. 
Zestawienie urz¹dzeñ zgodnie z rys. 03 � plan sytuacyjny - rozmieszczenie i zestawienie 



 

 

urz¹dzeñ oraz zgodnie z kartami technicznymi zamieszczonymi w dalszej czê�ci 
przedmiotowego opracowania. 
 

 Nawierzchnia bezpieczna 

Projektuje siê nawierzchniê syntetyczn¹ z pùyt EPDM (alternatywnie z granulatu SBR)                           
o powierzchni ~235,0m2 obejmuj¹c¹ powierzchniê zajmowan¹ przez urz¹dzenia zabawowe 
wraz ze stref¹ bezpieczeñstwa do ka¿dego z nich. Grubo�ci nawierzchni nale¿y dostosowaã do 
wysoko�ci swobodnego upadku HIC podanych w kartach katalogowych. Nawierzchniê 
wykonaã na podbudowie umo¿liwiaj¹cej wsi¹kanie wody opadowej. Jako obrze¿e wykonaã 
krawê¿nik z okùadzin¹ elastyczn¹. Nawierzchnia bezpieczna musi speùniaã wymagania PN-EN 
1177 � �Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj¹ce upadki�. 

 
11. WYKAZ I KOLEJNOÚÃ WYKONYWANIA PROJEKTOWANYCH PRAC. 
 

 wyù¹czenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie i 
oznakowanie, 

 wytyczenie projektowanych obiektów, 
 wyznaczenie dróg transportu oraz miejsc skùadowania materiaùów i stacjonowania 

sprzêtu poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie, 
 roboty porz¹dkowe oraz wywóz zanieczyszczeñ, prace przygotowawcze i ziemne:  

zdjêcie i zùo¿enie w pryzmy darni z obszaru projektowanych nawierzchni, usuniêcie i 
wywóz warstwy humusu, wykorytowanie terenu do projektowanej rzêdnej, 

 wykonanie i zabezpieczenie wykopów pod stopy i ùawy fundamentowe, utwardzenie 
dna wykopu, monta¿ deskowañ oraz wylanie fundamentów pod sùupki ogrodzenia 
obrze¿a betonowe oraz urz¹dzenia zabawowe, 

 osadzenie sùupków oraz kotew w stopach fundamentowych oraz obrze¿y betonowych 
na ùawach fundamentowych, 

 wykonanie i zagêszczenie kolejnych warstw podbudowy, 
 monta¿ elementów maùej architektury i urz¹dzeñ zabawowych, 
 wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 
 wykonanie ogrodzenia oraz furtki, 
 zakùadanie trawników, 
 usuniêcie zabezpieczeñ i oznakowañ wprowadzonych na czas budowy, uprz¹tniêcie 

terenu, przywrócenie ruchu pieszego. 
 

12. UWAGI  KOÑCOWE. 

 wszystkie roboty budowlane nale¿y wykonaã zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, 

 u¿yte do budowy materiaùy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaã 
wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak �B� dopuszczaj¹cy do obrotu materiaùami 
budowlanymi oraz speùniaã odpowiednie normy, 

 o wszelkich niejasno�ciach lub w sprawach nie objêtych przedmiotowym opracowaniem nale¿y 
informowaã nadzór autorski w celu unikniêcia bùêdów w wykonaniu lub zastosowaniu 
rozwi¹zañ zamiennych, 
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mgr in¿. arch. Jarosùaw Kawiñski 
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