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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego - oświadczam, że projekt: 

„Zagospodarowanie działki nr 864 w Rydzynie na teren rekreacyjny- plac 

zabaw” 

zlokalizowany w Rydzynie na działce nr 864, dla Gminy Rydzyna, został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki 

budowlanej. 

 

 

Święciechowa,  listopad 2012r. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot opracowania: 

Projekt zagospodarowania działki nr ewidencyjny 864 położonej w 
Rydzynie powiat Leszno 
 
2. Dane ogólne 

Inwestor:  Gmina Rydzyna 
Rynek 1 
64-130 Rydzyna 

Adres: ul. Brzechwy  
64-130 Rydzyna 
nr ewidencyjny 864 

 
3. Podstawa opracowania  

• Umowa z Inwestorem 
• Wizja lokalna terenu 
• Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
• Prawo budowlane  
• Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, 
• Obowiązujące normy i przepisy, 
• Uzgodnienia z Inwestorem 

 
4. Opis przedmiotu opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie działki nr. ew. 864 
położonej w Rydzynie powiat leszczyński. Na jej terenie zamontowane zostaną 
urządzenia rekreacyjne pozwalający na spędzanie z dziećmi czasu, takie jak 
huśtawka, piaskownica itp. Wewnątrz placu zabaw wykonana zostanie 
nawierzchnia bezpieczna placu zabaw z piasku grubości 20 cm amortyzująca 
upadek z wysokości. Wejście na plac zabaw odbywać się będzie poprzez furtkę 
samozamykającą szerokości 0,9m. z wkładką patentową. 
 
5. Opis terenu opracowania 

Przedmiotowa działka nr.ew.864 o powierzchni 671 m2 znajduje się w 
miejscowości Rydzyna powiat Leszno. Dla ww. terenu ustalony został, Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwałą nr XXXIV/271/2006 dnia 
10.04.2006 r. Działka będąca tematem opracowania jest oznaczona symbolem 
19 ZP- teren zieleni urządzonej o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej. Dla 
terenu 19 ZP ustala się: 
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• lokalizację dominaty plastycznej w formie pomnika na osi powiązań 
kompozycyjnych; 

• lokalizację wkomponowanej w zieleń komunikacji pieszej i ławek dla 
wypoczynku; 

• teren zagospodarować zielenią niską i średnią mieszaną; tło dla pomnika 
zieleń średnia w jednorodnym gatunku; 

• dopuszcza się ogrodzenie- murek z cegły klinkierowej do wys. 60 cm lub 
niski żywopłot strzyżony. 
Obecnie działka jest niezagospodarowana. Działka jest porośnięta trawą, 

oraz w jej centralnej części rośnie drzewo, które należy wykarczować. 
Projektuje się ciąg pieszy w postaci utwardzenia z tłucznia frakcji 31mm, 
zainstalowanie ławek do wypoczynku, obsadzenie terenu zielenią niską i 
średnią, oraz zainstalowanie sześciu urządzeń służących do zabawy dzieciom. 
Na osi kompozycyjnej należy pozostawić miejsce do zamontowania w 
późniejszym czasie dominaty plastycznej w formie pomnika (poza zakresem 
niniejszego opracowania). 
 
6. Stan istniejący  

Teren działki nr.ew.864 nie jest terenem ogrodzonym. Planuje się 
usytuowanie ciągu pieszego w centralnej części działki, wraz z ławkami, 
urządzenia do zabawy dzieci rozmieszczone będą z obu stron ciągu pieszego. 
Teren zostanie ogrodzony żywopłotem o wysokości do 60cm. Nasadzenia 
należy wykonywać w dwóch rzędach w celu uzyskania gęstego żywopłotu. W 
miejscu usytuowania urządzeń do zabawy trzeba wykonać na gruncie warstwę 
piasku, grubości co najmniej 20cm w celu amortyzacji ewentualnych upadków 
dzieci. Miejsca do wysypania piaskiem zostały szczegółowo przedstawione na 
rysunkach. Na osi działki, zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, 
należy pozostawić miejsce na pomnik, pomnik ten nie jest przedmiotem 
niniejszego opracowania, do wykonania w późniejszym terminie 
 
7. Projektowany stan zagospodarowania terenu niezbędny do realizacji 

inwestycji . 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie działki, która ma służyć 
celom rekreacyjnym. Ciąg pieszy zostanie wykonany z tłucznia frakcji 31mm, na 
nim 4 ławki, w centralnej części urządzenia do zabawy dzieci. Całość ogrodzona 
żywopłotem. Wejście odbwać się będzie od jednej strony przez projektowaną 
furtkę. Urządzenia do zabawy powinny posiadać co najmniej dwuletni okres 
gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów i być 
zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Sprzęt ten 
pozwalał będzie na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. 
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Zakres inwestycji obejmuje: 
• wykonanie nawierzchni częściowo z tłucznia frakcji 31mm, częściowo z 

piasku, częściowo z nawierzchni trawnikowych.  
• zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw wg wykazu w 

projekcie 
• zakup i montaż tablicy informacyjnej zawierającej regulamin określający 

zasady i warunki korzystania z placu zabaw.  
• montaż ławek zgodnie z wykazem w projekcie- szt.4 
• montaż kosza na śmieci - szt.1 
• ogrodzenie z żywopłotu 
• pozostawienie miejsca na dominatę plastyczną w formie pomnika 

 
8. Bilans terenu 

1. Powierzchnia działki     671,00 m2-100,00 % 
- nawierzchnia z tłucznia     164,58 m2-  24,51 % 
- nawierzchnia trawiasta     260,13 m2-  38,76 % 
- nawierzchnia z piasku     246,49 m2-  36,73 % 
2. Powierzchnia biologicznie czynna   260,13 m2-  38,76 % 

 
9. Układ komunikacyjny 

Do projektowanego zagospodarowania terenu przewidziano wejście 
poprzez furtkę szer. 0,9 m. Wewnątrz komunikacja odbywać się będzie po 
ciągach pieszych wyłożonych tłuczniem. Teren pod urządzenia służące zabawie 
zostanie pokryty nawierzchnią z piasku. 
 
10. Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze. Planuje się montaż 1 szt. kosza na śmieci na terenie placu zabaw. 

11. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników 

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia 
użytkowników. Urządzenia do zabawy powinny posiadać co najmniej dwuletni 
okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów i 
być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Powierzchnię 
użytkową wokół urządzeń należy wysypać warstwą piasku grubości co najmniej 
20cm, zgodnie z rysunkami. 
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12. Uzgodnienie z Konserwatorem zabytków (zgodnie z Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwałą nr XXXIV/271/2006 dnia 

10.04.2006 r.) 

 

 
 



9 

 

13. Urządzenia służące zabawie: Specyfikacja techniczna Urządzeń 

Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej dwuletni okres 

gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów i być 

zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa. 

Sprzęt rekreacyjny pozwalał będzie na prowadzenie z dziećmi różnych form 

zajęć. Szczegółowe zestawienie urządzeń poniżej, oraz rozmieszczenie i 

posadowienie na rysunku. 

 

 

Urządzenie nr 1 

 

 

Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:    1,23 m 
• Długość:    3,85 m 
• Wysokość:    3,44 m 

Głębokość posadowienia:  -0,6 m p.p.t. 

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,74 m2 

Urządzenie zgodnie z PN-EN 1176-1÷9:2009 Wyposażenie placów zabaw. 

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

Materiały: 

• nogi konstrukcyjne- drewno sosnowe klejone 90x90 mm malowane 
farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi  w kolorze zieleni 

• konstrukcja dachu drewniana, połacie wykonane z HDPE 
• osłony boczne HDPE 
• podesty- deski impregnowane, niemalowane gr. 35mm 
• zabezpieczenia- rurki stalowe odtłuszczone i ocynkowane kąpielowo oraz 

malowane proszkowo 
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• schody- drewniane stopnice, belki policzkowe z HDPE gr. 19mm; poręcz 
wykonana z rurek Ø42,4 mm i Ø 26,9 mm ocynkowanych i malowanych 
proszkowo 

• zjeżdżalnia prosta- burty z HDPE gr. 19mm, ślizg z blachy nierdzewnej 
gr. 2mm 

• śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepka z tworzywa 
• marki stalowe ocynkowane kąpielowo, wykonane z blachy  86x86x5mm i 

rura Ø42,4 
• fundamenty beton klasy B15 

Instruckja instalacji: 

• nawierzchnia piaskowa, 
• minimalna strefa funkcjonowania – 7,30 x 3,88m 
• montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
• montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj. 

osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacją 
• konieczność instalowania urządzenia bezpośrednio po przywiezieniu go 

na teren budowy, 
• w razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie przed 

osobami niepowołanymi, 
• ułożyć poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków eksploatacji np. wiaty. 
 

Urządzenie nr 2: 

 

 
 

Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:     1,70m 
• Długość:     1,70m 
• Wysokość:      0,70 m 
• Średnica:     Ø170 cm 
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Strefa funkcjonowania:    Ø570 cm 

Głębokość posadowienia:   -0,85 m 

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 25,52 m2 

Urządzenie zgodnie z PN-EN 1176-1÷9:2009 Wyposażenie placów zabaw. 

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

Materiały: 

• konstrukcja nośna: rura stalowa ocynkowana Ø76,1 mm w kolorze 
szarym, wraz z mechanizmem obrotowym 

• konstrukcja siedzisk: rury stalowe ocynkowane Ø60,3 mm w kolorze 
szarym 

• siedzisko karuzeli: konstrukcja z prętów stalowych obłożonych gumą oraz 
płyty polietylenowej przymocowanej do rury. 

• fundamenty: Beton klasy B15 
INSTRUKCJA INSTALOWANIA 

• nawierzchnia piaskowa, 
• minimalna strefa funkcjonowania – 5,70 x 5,70 m 
• montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
• montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.: 
• osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacją 
• konieczność instalowania urządzenia bezpośrednio po przywiezieniu go 

na teren budowy, 
• w razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie przed 

osobami niepowołanymi, 
• ułożyć poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków eksploatacji np. wiaty. 
 

Urządzenie nr 3: 
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Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:     1,92m 
• Długość:      3,25m 
• Wysokość:      2,41m 
Strefa funkcjonowania:   7,40 m x 3,25 m 

Głębokość posadowienia:    -0,60 m 

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 24,05 m2 

Urządzenie zgodnie z PN-EN 1176-1÷9:2009 Wyposażenie placów zabaw. 

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

Materiały: 

• nogi konstrukcyjne- drewno sosnowe klejone 90x90 mm malowane 
farbami impregnacyjno- dekoracyjnymi w kolorze zieleni 

• belka stężająca wykonana z profilu stalowego prostokątnego 80x80 mm, 
ocynkowanego 

• siedziska wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą, zawieszone 
na łożyskach samosmarujących za pomocą łańcucha technicznego 
kalibrowanego, ocynkowanego, całość przymocowana do belki 

• aplikacja „kwiatek” wykonana z HDPE 
• śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepka z tworzywa 
• marki stalowe ocynkowane kąpielowo, wykonane z blachy  86x86x5mm i 

rura Ø42,4 
• fundamenty beton klasy B15 

Urządzenie nr 4: 

 

Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:      0,43m 
• Długość:      3,00m 
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• Wysokość:      0,60 m 
Głębokość posadowienia:    -0,60 m 

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  11,64 m2 

Urządzenie zgodnie z PN-EN 1176-1÷9:2009 Wyposażenie placów zabaw. 

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

Materiały: 

• nogi konstrukcyjne- nogi metalowe 80x80 mm ocynkowane kąpielowo 
• belka huśtawki- drewno sosnowe klejone 100x120 mm malowane farbami 

impregnacyjno- dekoracyjnymi w kolorze zieleni 
• uchwyt- wygięta rura stalowa Ø25mm, ocynkowana, pomalowana 

proszkowo 
• siedziska- wykonane z HDPE gr. min 1 cm 
• odbojnice- wykonane z opon wkopanych w ziemię 
• śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepka z tworzywa 
• fundamenty beton klasy B15 

INSTRUKCJA INSTALOWANIA 

• nawierzchnia piaskowa, 
• minimalna strefa funkcjonowania – 5,00x 2,50 m 
• montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
• montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.: 
• osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacją 
• konieczność instalowania urządzenia bezpośrednio po przywiezieniu go 

na teren budowy, 
• w razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie przed 

osobami niepowołanymi, 
• ułożyć poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków eksploatacji np. wiaty. 
 

Urządzenie nr 5: 
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Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:    0,29m 
• Długość:   1,18m 
• Wysokość:   0,80 m 
Głębokość posadowienia:   -0,60 m 

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:   11,83 m2 

Urządzenie zgodnie z PN-EN 1176-1÷9:2009 Wyposażenie placów zabaw. 

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

Materiały: 

• całość wykonana z HDPE 
• uchwyty oraz podpory na nogi plastikowe 
• podstawa fundamentowa o ażurowej konstrukcji stalowej o wysokości 

około 50 cm 
• sprężyna o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1 
• śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepka z tworzywa 
• fundamenty beton klasy B15 

 

Urządzenie nr 6: 

 

Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:   2,77m 
• Długość:   2,77m 
• Wysokość:    0,43 m 
Głębokość posadowienia:   -0,50 m 

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:   31,32 m2 
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Urządzenie zgodnie z PN-EN 1176-1÷9:2009 Wyposażenie placów zabaw. 

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 

Materiały: 

• ścianki piaskownicy oraz aplikacje okrągłe wykonane ze sklejki 
wodoodpornej foliowanej o gr. 15 mm 

• siedziska piaskownicy wykonane ze sklejki wodoodpornej szalunkowej o 
gr. 15 mm 

• nogi- profile stalowe zimno gięte, ocynkowane 
INSTRUKCJA INSTALOWANIA: 

• nawierzchnia piaskowa, 
• minimalna strefa funkcjonowania – 5,75x 5,75 m 
• montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
• montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.: 
• osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacją 
• konieczność instalowania urządzenia bezpośrednio po przywiezieniu go 

na teren budowy, 
• w razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie przed 

osobami niepowołanymi, 
• ułożyć poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków eksploatacji np. wiaty 
 

Ławki, kosze na śmieci oraz regulamin 

 

• Szerokość:   1,60m 
• Wysokość:   0,44 m 

Główne elementy konstrukcyjne rury stalowe ocynkowane w kolorze szarym 

oraz płaskownik spawane do rur. Siedzisko i oparcie drewno klejone o  

przekrouje 90x40 mm impregonowane malowane w kolorze brązowym. 
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• Szerokość:   0,34m 
• Długość:   0,52m 
• Wysokość:   0,75 m 

 
Stalowy kosz na śmieci o pojemności 50 l., wykonany ze stali ocynkowanej. 

 

• Szerokość:   0,10m 
• Długość:   0,60m 
• Wysokość:   2,01 m 
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Wymiary bramki 900 x 1025 mm (szer. x wys.) 
Bramkę samoczynnie zamykająca się  wykonać z kształtowników i prętów 
stalowych, spawanych i w całości ocynkowanych ogniowo, bramkę należy 
wyposażyć w wkładkę zamykającą 
Pręty gładkie fi 12 mm, 8 mm (pręty poziome) i fi 6 mm ( pręty pionowe). 
Konstrukcja bramki umożliwia otwieranie się skrzydła wejściowego w obie 
strony do kąta 85° i późniejsze samoczynne bezpieczne zmaknięcie się. 
Słupek montowany na prefabrykatach betonowych fi 500 mm lub w 
samodzielnie wykonanym fundamencie 
 

UWAGA! 

Wszystkie urządzenia na etapie zamawiania należy uzgodnić z Inwestorem pod 
względem kolorystyki, oraz typu!!! 
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Dokumentacja fotograficzna działki objętej opracowaniem 
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Rysunki 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Nazwa i adres inwestycji: 

„Zagospodarowanie działki nr 864 w Rydzynie na teren 

rekreacyjny- plac zabaw.” 

Rydzyna, ul. Brzechwy; dz. nr 864 

 

2. Imię i nazwisko oraz adres Inwestora: 
Gmina Rydzyna 

ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna 

 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta: 
mgr inż. Piotr Jaroszczuk 
pl. Mjr. H. Sucharskiego 9 
64-115 Święciechowa 

 

Zakres robót dla całej budowy oraz kolejność realizacji obiektu: 

•••• przygotowanie placu budowy 

•••• humusowanie 

•••• kopanie pod fundamenty 

•••• nawiezienie nowych nawierzchni 

•••• montaż urządzeń 

•••• nasadzenia żywopłotów 

•••• wywiezienie nadmiaru humusu 

•••• uporządkowanie terenu po budowie 
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Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Składowisko materiałów budowlanych 
 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

• Nie występują szczególne zagrożenia podczas wykonywania robót. 
 

Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia robót . 

• Teren budowy jest ogrodzony siatką metalową wys. 1,5 m oraz 
oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstępu osobom 
postronnym. 
 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Na budowie nie występują roboty uznane za szczególne niebezpieczene 

zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przedprzystąpieniem do 

realizacji prac szczególnie niebezpiecznych. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych 

Kierownik Budowy lub Majster Budowy są zobowiązani do przeprowadzenia 

instruktażu, podczas którego pracownicy: 

• powinni zostać poinformowani o możliwych zagrożeniach, 

• skontrolowani pod względem stosowania środków ochrony osobistej 

• zaznajomieni z projektem organizacji robót 
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Stały nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinni pełnić 

Kierownik Budowy lub Majster Budowy. Instruktaż każdorazowo zapisywać w 

Zeszycie Instruktażu BHP z podaniem: 

• wykazu osób biorących udział, 

• osoby pełniącej nadzór nad realizacją, 

• zakresu instruktażu. 
 

Podstawowymi aktami prawnymi, na które powoływać się będzie osoba 

prowadząca instruktaż będą: 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28.03.1972 r, w sprawie 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 
z dn. 10.10.2003 r.) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dn. 26.09.1997r (Dz.U. Nr 
169 z dn. 29.09.2003 r.) 

• Obowiązujące Polskie Normy i przepisy 
 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą uprawnieni 

pracownicy: 

• bez przeciwwskazań lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach, 

• pełnoletni, 

• dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przy tych pracach, 

• posiadający dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych 
rodzajach prac szczególnie niebezpiecznych. 

 
Opracował 

mgr inż. Piotr Jaroszczuk 
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