


 PLACU ZABAW DLA DZIECI W D
�

BCZU GMINA RYDZYNA 
 
 

III.     DANE   DOTYCZ�CE   PROJEKTOWANEGO   OBIEKTU 
 

III. 1.     PODSTAWY   FORMALNO - PRAWNE   OPRACOWANIA 

1.1.Zlecenie Inwestora.  
1.2.Program u�ytkowy Inwestora.  
1.3.Rozwi�zania materiałowe uzgodnione z Inwestorem . 
1.4.Mapa sytuacyjna w skali 1:500 działki nr ewid. 81/2  
1.5.Ustawa – prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 
1.6.Normy i normatywy techniczne dotycz�ce projektowania  
 
III. 2.    DANE  EWIDENCYJNE 
 

2.1.Inwestor:                                  Gmina Rydzyna 
                                                                   ul.Rynek Nr 1 
                                                                   64-130 Rydzyna 
 

2.2.Wła�ciciel działki:                  Gmina Rydzyna 
                                                                   ul.Rynek Nr 1 
                                                                   64-130 Rydzyna 
 

2.3.Inwestycja:                               Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowo�ci  
                                                        D�bcze działka 81/2 gmina Rydzyna, 

 
2.4.Obiekt:                                      Plac zabaw  dla dzieci, 

 
2.5.Adres inwestycji:                    D�bcze działka 81/2  gmina Rydzyna 

 
2.6.Działka :                                   nr 81/2 

 
2.7.Temat opracowania:                PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWE PLACU 
                                                       ZABAW DLA DZIECI 
2.8.Stadium:                                   Projekt budowlany 

 
2.9.Bran�a:                                     architektoniczni-budowlana      
 
2.10.Data opracowania:                 maj 2010r. 

 
2.11.Jednostka projektowa:            BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI  
     INWESTYCJI „EVPOL”  

ul.GIERYMSKIEGO 23,64-100 LESZNO 
NIP 697-002-72-50 

2.12.Opracował:                             in�. Marek Łysiak 
 
III.3.DANE  LICZBOWE 
 
3.1.Powierzchnia zabudowy                                      -   173,25 m2 
 
                                                                                         OPRACOWAŁ  : 
 

             in�. Marek Łysiak 
                                                                                    upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r. 

                       w specjalno�ci konstrukcyjnej bez ogranicze�  
 



PROJEKTU BUDOWLANY NA BUDOW�
PLACU ZABAW DLA DZIECI W D

�
BCZU GMINA RYDZYNA 

V.     OPIS DO  PLANU  SYTUACYJNEGO 

V.1. Przedmiot  inwestycji         str.  5 
     V.2.Lokalizacja          str.  5 

V.3. Stan  istniej�cy  działki        str.  5 
V.4.Informacje  uzupełniaj�ce        str.  5 

V. 1.   PRZEDMIOT  INWESTYCJI : 

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci w D�bczu działka nr 81/2 gmina 
Rydzyna., 

V. 2.   LOKALIZACJA : 

Działka usytuowana jest przy drodze powiatowej, która posiada nawierzchni� asfaltow�. Teren 
działki jest płaski z lekkim skłonem w kierunku północnym . 

V. 3.    STAN  ISTNIEJ�CY  DZIAŁKI: 
Działka  o numerze 81/2 zlokalizowana w D�bczu jest zabudowana. Posiada dogodne 
poł�czenie komunikacyjne . 

V.4. INFORMACJE  UZUPEŁNIAJ�CE :  

1.Ochrona �rodowiska : 

W zwi�zku z planowan� inwestycj� i pó�niejszym jej u�ytkowaniem, zgodnie z 
przeznaczeniem – nie przewiduje si� zaistnienia zagro�enia dla �rodowiska oraz higieny i 
zdrowia jego u�ytkowników i ich otoczenia. Budowa placu zabaw dla dzieci  nie  
b�dzie miała negatywnego wpływu na drzewostan, powierzchni� ziemi, gleb�, wody 
powierzchniowe i podziemne.       
2.Ochrona konserwatorska :

- nie wyst�puje  

3.Zachowanie odległo�ci : -  zgodnie z warunkami technicznymi

                                                                                                               OPRACOWAŁ  

             in�. Marek Łysiak 
                                                                                    upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r. 

                       w specjalno�ci konstrukcyjnej bez ogranicze�



PROJEKTU BUDOWLANY NA BUDOW�
PLACU ZABAW DLA DZIECI W D

�
BCZU GMINA RYDZYNA 

                     VI OPIS TECHNICZNY 

VI.1.       WYPOSA�ENIE PLACU ZABAW  
Przewiduje si�  wyposa�enie placu zabaw w nast�puj�cy sprz�t : 

1.Domek do zabawy 

MINIMALNE WYMIARY URZ�DZENIA 

Szeroko�� 7,00 m 
Długo�� 3,29 m 
Wysoko�� 3,60 m 

ELEMENTY SKŁADOWE 

Drabinka uko�na - 1 sztuk 
Przeplotnia z lin - 1 sztuk 
Trap wej�ciowy wys. 136cm - 1 sztuk 
Wie�a z dachem, podest wys. 136cm - 1 sztuk 
Zje�d�alnia wys. 136cm - 1 sztuk 
DANE TECHNICZNE 

- Drewno konstrukcyjne klejone wielowarstwowo o wymiarach  minimum 90/90mm 
malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron, o 
zaokr�glonych brzegach, gładkiej powierzchni,  
-   wszelkie elementy dekoracyjne, wypełnienia oraz barierki i daszki wykonane z 
atestowanego  HDPE, materiał odporny na czynniki atmosferyczne, nie dopuszcza si�
rozwi�za� ze sklejki 
- zje�d�alnia – �lizg wykonany ze stali nierdzewnej, burty zje�d�alni wykonane z 
tworzywa HDPE 
- szczebelki w drabince uko�nej ze stali ocynkowanej 
- mocowanie w gruncie – przez zabetonowanie za pomoc� kotew stalowych, 
ocynkowanych  
- przeplotnia z lin z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym 
-  nakr�tki zakryte za�lepkami z tworzywa, drewno od góry zakryte kapturkami z 
tworzywa 
- stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie k�pielowe oraz dodatkowo 
pomalowanie proszkowo 
- CERTYFIKAT wydany przez akredytowan� jednostk� certyfikuj�c�  



2.Hu�tawka podwójna dzieci młodsze 

WYMIARY MINIMALNE: Szeroko�� 1,92 m, Długo�� 3,70 m, Wysoko�� 2,36 m 
- Drewno konstrukcyjne klejone wielowarstwowo o wymiarach  90/90mm 
- Belka poprzeczna - profil stalowy zamkni�ty ocynkowany 
- Siedzisko hu�tawki: koszyczki polipropylenowe z rdzeniem aluminiowym zawieszone na 
ło�yskach samosmaruj�cych, ła�cuch ze stali nierdzewnej 
- mocowanie w gruncie – przez zabetonowanie za pomoc� kotew stalowych, 
ocynkowanych 
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie k�pielowe 
-  Gniazda ł�czników zakryte za�lepkami z tworzywa, od góry drewno zabezpieczone 
przez kapturki z tworzywa 
- CERTYFIKAT wydany przez akredytowan� jednostk� certyfikuj�c�
3.Hu�tawka wa�ka z drewnian� belk� : 

- Konstrukcja no�na - profil stalowy zimnogi�ty, ocynkowany 
-  Rurki stalowe i pr�t stalowy z tulejkami samosmaruj�cymi  
-  Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone trójwarstwowo 100/120mm malowane farbami 
impregnacyjno-dekoracyjnymi, długo�� belki 3m 
-  Wysoki uchwyt /zabezpiecza dziecko przed przekoziołkowaniem/ ocynkowany i 
dodatkowo pomalowany proszkowo 
- Siedziska z tworzywa HDPE 
-  Opony w gruncie jako odbijacze 
-  Stal zabezpieczona poprzez odtłuszczenie i cynkowanie k�pielowo 
- CERTYFIKAT wydany przez akredytowan� jednostk� certyfikuj�c�



4.Hu�tawka na spr��ynie - kiwak skuter / motor: 

- spr��yna ze stali hartowanej pomalowanej proszkowo z elementami ze stali nierdzewnej 
ocynkowanej ogniowo 
- mocowane w fundamencie betonowym wg instrukcji producenta 
- siedzisko i boki z płyty HDPE, element wielobarwny o �ywej kolorystyce 
CERTYFIKAT wydany przez akredytowan� jednostk� certyfikuj�c�
5.Piaskownica sze�ciok�tna z desek , bok 1,8 m : 
Cało�� wykonana z desek drewnianych, wysoko�� min. 40cm
Fundament :  kotwy stalowe, 
Siedziska 6 szt. z tworzywa HDPE 



VI.2.       NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW  

Przewiduje si� wykonanie nawierzchni �wirowej ze �wirku zaokr�glonego , płukanego o 
frakcji od 2do8 mm .Nawierzchnia uło�ona warstw� minimum 20 cm . 

VI.3.       OGRODZENIE PLACU ZABAW  

Przewiduje si� wykonanie ogrodzenia drewnianego z drewna sosnowego impregnowanego. 

OPRACOWAŁ 
             in�. Marek Łysiak 

                                                                                    upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r. 
                       w specjalno�ci konstrukcyjnej bez ogranicze�



PROJEKTU BUDOWLANY NA BUDOW�   
PLACU ZABAW DLA DZIECI W D

�
BCZU GMINA RYDZYNA 

 

VII. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI  

                       

 INWESTOR : 
                      GMINA RYDZYNA 
                      ul. Rynek 1     64-130  Rydzyna 

OBIEKT :       PLAC ZABAW DLA DZIECI 

 ADRES :       D
�

BCZE   dz.nr  81/2 

 PROJEKTANT : 

              in�. Marek Łysiak 
                                                                                    upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r. 

                                                                                                 w specjalno�ci konstrukcyjnej bez ogranicze�
LESZNO , MAJ 2010 rok 



1. Zakres robót: 

− roboty ziemne 
− pozostałe roboty wyko�czeniowe, 

2. Zagospodarowanie działki: 
  

− obecnie teren jest zabudowany innymi obiektami wyszczególnionymi w. 
planie zagospodarowania  rys. nr 1 

3. Przewidywanie zagro�enia podczas realizacji robót:  

− Uszkodzenie ciała przy pracach ziemnych i betonowych 

4. Instrukta� pracowników przed przyst�pieniem do wykonania robót: 

− kierownik budowy jest zobowi�zany wyznaczy� pracownika do udzielenia instrukta�u 
pracownikom codziennie przed przyst�pieniem do realizacji robót, 

5. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów: 

− narz�dzia do prowadzenia robót przechowywane b�d� w tymczasowym baraku, 
− materiał do budowy dostarczany b�dzie systematycznie przez dystrybutora w ilo�ci niezb�dnej 

do prowadzenia robót 

6. Przechowywanie dokumentacji budowlanej: 

− wszystkie dokumenty oraz dokumentacja budowy i dzienniki budowy przechowywane b�d� w 
biurze Kierownika budowy na terenie zakładu . 

7. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów: 

− narz�dzia do prowadzenia robót przechowywane b�d� w tymczasowym baraku, 

8. Przechowywanie dokumentacji budowlanej: 

− wszystkie dokumenty oraz dokumentacja budowy i dzienniki budowy przechowywane b�d� w 
biurze Kierownika budowy na terenie zakładu . 

9. Uwagi: 

− kierownik  budowy, wprowadzaj�c zmiany w odniesieniu do niniejszego planu BIOZ 
zobowi�zany jest do zamieszczenia adnotacji okre�laj�cej przyczyn� jej wprowadzenia, 

              in� . Marek Łysiak 
                                                                                    upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r. 

                                                                                                 w specjalno�ci konstrukcyjnej bez ogranicze�



PROJEKTU BUDOWLANY NA BUDOW�
PLACU ZABAW DLA DZIECI W D�BCZU GMINA RYDZYNA 

VIII.DOKUMENTY FORMALNO -  PRAWNE 




