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OPIS TECHNICZNY 

 

0.0. INFORMACJE OGÓLNE 

0.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt pt: „Budowa placu zabaw przy 
Zespole Szkolno Przedszkolnym w Żernicy w ramach programu 
„Radosna Szkola”. 

0.2. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 

- umowę zawartą pomiędzy Gminą Pilchowice a Marbo Architekci w 
Gliwicach 

- mapę zasadniczą 

- uzgodnienia z zamawiającym 

1.0. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

  Projektowane zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje: 

a. roboty rozbiórkowe istniejących urządzeń terenowych wraz z ogrodzeniem 

b. realizację nowoprojektowanych nawierzchni placu zabaw 

c. usytuowanie elementów małej architektury 

d. nasadzenie zieleni 

2.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

2.1. Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja usytuowana jest na działce nr 332/19 
zlokalizowanej w Żernicy przy ul. L. Miki. 

2.2. Opis stanu istniej ącego 

Teren działki na której zlokalizowany jest Zespół Szkolno Przedszkolny  
jest ogrodzony, z wejściem i wjazdem od ul. L. Miki. 

Teren działki jest uzbrojony w sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i 
elektryczną. 

2.3. Rozbiórki 

W ramach rozbiórek należy wyburzyć urządzenia placu zabaw i 
ogrodzenie ze stalowej siatki. 

 

 

3.0. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
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 3.1. Zagospodarowanie terenu 

Plan zagospodarowania terenu obejmuje lokalizację placu zabaw o 
wymiarach 20 x 25m oraz elementów małej architektury, których 
szczegółowe usytuowanie pokazano na planszy lokalizacji urządzeń 
zabawowych. 

3.2. Plac zabaw 

3.2.1. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej 

Wykończenie nawierzchni szkolnego placu zabaw – poliuretan na 
podbudowie dynamicznej (wodno-przepuszczalny) rys. nr 
8/2011/B-07 i 8/2011/B-08. 

3.2.2. Charakterystyka podłoża 

- nawierzchnia syntetyczna 

- górna warstwa podbudowy z klińca gr. 3cm frakcje 0-4mm 

- dolna warstwa podbudowy z tłucznia gr. 15cm frakcje 4-40mm 

- warstwa z piasku gr. śr. 43 

- grunt rodzimy 

3.3. Zieleń 

Na placu zabaw 210m² będzie obsiane trawą. Zaprojektowano 
nasadzenie następujących gatunków: 

- np. Żywotnik pośredni (Tuja) – 23 szt. 

- np. Jałowiec płożący – 3 szt 

3.4. Elementy małej architektury 

  Wyposażenie placu zabaw stanowić będą: 

 

1. Domek ze zje żdżalni ą z drabink ą linow ą 

Powierzchnia urządzenia  3,3x1,7m 

    Wysokość całkowita 2,5m 

    Wymiary strefy bezpiecznego upadku – 6,8x4m 

 

Opis: - drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 100/100mm 
impregnowane metodą ciśnieniową i zanurzeniową 

 - jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe, 

 - podest ze sklejki wodoodpornej z warstwą antypoślizgową, 

 - przeplotnia z lin konstrukcję nośną ma wykonaną z drewna 
sosnowego klejonego 100/100mm impregnowanego metodą 
zanurzeniową, liny polipropylenowe na oplocie stalowym 
połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki, 
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 - zjeżdżalnia: boki z HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej, 

 - ścianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej 
szalunkowej, dodatkowo mocuje się uchwyty z tworzywa 
opartego na żywicach, uchwyty mocuje się za pomocą śrub 
nimbusowych, 

 - śruby maszynowe ocynkowane, 

 - kątowniki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 2mm 

 - fundamenty wykonane według instrukcji producenta 

 

2. Zestaw aktywnych ścianek 

 Powierzchnia urządzenia 2,9x2,0m 

 Wysokość całkowita 1,9m  

 Wymiary strefy bezpiecznego upadku 6,5x5,6m 

 

Opis: - drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 100/100mm 
impregnowane metodą ciśnieniową i zanurzeniową, 

 - jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe, 

 - podest ze sklejki wodoodpornej z warstwą antypoślizgową 

 - przeplotnia z lin konstrukcje nośną ma wykonaną z drewna 
sosnowego  klejonego 100/100mm impregnowanego metodą 
zanurzeniową, liny polipropylenowe na oplocie stalowym 
połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki, 

 - zjeżdżalnia: boki z HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej, 

 - ścianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej 
szalunkowej, dodatkowo mocuje się za pomocą śrub 
imbusowych 

 - śruby maszynowe ocynkowane, 

 - kątowniki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 2mm 

 - fundamenty wykonane według instrukcji producenta 

 

3. Mostek wisz ący z platformami 

 Powierzchnia urzadzenia 5,2x1m 

 Wysokość całkowita 2,5m 

 Wymiary strefy bezpiecznego upadku 8,2x4m 

 

Opis: - drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 100/100mm 
impregnowane metodą ciśnieniową i zanurzeniową, 

 - jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe, 

 - podest ze sklejki wodoodpornej z warstwą antypoślizgową 

 - przeplotnia z lin konstrukcje nośną ma wykonaną z drewna 
sosnowego  klejonego 100/100mm impregnowanego metodą 
zanurzeniową, liny polipropylenowe na oplocie stalowym 
połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki, 

 - zjeżdżalnia: boki z HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej, 
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 - ścianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej 
szalunkowej, dodatkowo mocuje się za pomocą śrub 
imbusowych  

 - śruby maszynowe ocynkowane, 

 - kątowniki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 2mm 

 - fundamenty wykonane według instrukcji producenta 

 

4. Równowa żnia 

 Wysokość urządzenia 50cm 

 Długość 3m 

 Wymiary strefy bezpiecznego upadku 3,14x7m 

Opis: - rurki stalowe  

 - belki sosnowe 

 - fundamenty wykonane według instrukcji producenta 

 

5. Górska kładka z ruchomymi belkami 

 Wysokość urządzenia 90cm 

 Długość 3,1m 

 Wymiary strefy bezpiecznego upadku 4,9x7,0m 

Opis: Kładka przeznaczona do zawieszania na małej wysokości, 
złożona z ruchomych belek. 

 Belki pionowe wykonane ze stali ocynkowanej-niemalowanej. 
Belki nośne oraz stopnie wykonane z drewna ciętego metodą 
krzyżową o wymiarach 100x100 

 - fundamenty wykonane według instrukcji producenta 

 

6. Huśtawka podwójna z drabink ą 

 Wysokość 2,35m 

 Wymiary strefy bezpiecznego upadku 5,55x7,15m 

 

Opis: Konstrukcja z drabinką wykonaną z siatki linowej i poprzeczną 
stalową belką stanowiącą belkę nośną dla dwóch huśtawek.  

 - fundamenty wykonane według instrukcji producenta 

 

7. Huśtawka wahadłowa dla 4 osób 

 Powierzchnia urządzenia 1000x435cm  

 Wysokość całkowita 3,10m 

 Wymiary strefy bezpiecznego upadku 7,50x7,50m 

 

Opis: - belki pionowe i belki poziome - sosna impregnowana pod 
ciśnieniem 

 - wahadło-siodełko wykonane z gumy 
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 - mechanizm huśtawki – stal ocynkowana 

 - fundament wykonany według instrukcji producenta 

 

8. Tablice z regulaminem i instrukcj ą użytkowania urz ądzeń 

Wysokość 2m 

Szerokość 1m 

Powierzchnia tablicy 80x80cm 

- fundament wykonany według instrukcji producenta 

 

- Ławki wolnostoj ące  

4 sztuki 

Konstrukcja z rury Ø48mm malowana proszkowo 

Deski drewniane 35x100x1800mm 

 

- Kosze na śmieci 

2 sztuki 

Konstrukcja metalowa malowana proszkowo 

Pojemność ok. 35 litrów 

 

Wszystkie urządzenia i fundamenty montować wg instrukcji 
producenta. 

 

3.5. Zestawienie ogólne powierzchni  

 

Powierzchnia placu zabaw      - 500m² 

w tym 

Powierzchnia poliuretanowa nr1 pomarańczowa RAL 2011 - 249,8m² 

Powierzchnia poliuretanowa nr2 niebieska RAL 5003  - 50,1m² 

Powierzchnia zieleni       - 210m² 

 

Poza obrysem placu zaprojektowano dodatkowo: 

  Utwardzone wejście na plac zabaw z kostki betonowej gr. 6cm 

  na podbudowie cementowo piaskowej gr. 5cm   - 25,4m² 

 

 

 

 

 

 

 

4.0. OGRODZENIE 
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Plac zabaw ogrodzono od strony północnej i wschodniej ogrodzeniem systemowym-
panelowym o wys. 1,50m o rozstawie słupków 2,5m powlekane PCV w kolorze 
zielonym i w narożu od strony północnej zaprojektowano furtkę dwudzielną 
systemową o szerokości 1,5m ze skrzydłami 1,0m i 0,5m. Przy ogrodzeniu 
zaprojektowano obrzeże betonowe 8x30cm. 

 

5.0. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie  użyte  materiały  powinny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty, odpowiadać  
atestom  technicznym  zgodnie  z  odpowiednimi  normami. Roboty  budowlane  i  
montażowe  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej, 
obowiązującymi  przepisami , normami PN-EN 1177, PN-EN 1176  i  instrukcjami  
producentów  oraz  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót. 
Dopuszcza się zmianę wymiarów jak i rodzaju urządzeń przy zachowaniu wielkości i 
grubości stref bezpieczeństwa dla danego urządzenia. 
 

    

 

 

  

 

 

   

 

 


