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Ilekroć w opisie podano producenta wyrobów lub materiałów oznacza to, że wymaga się 
zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, technologicznych, 
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1. Opis techniczny  

1.1 Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci przy ZESPOLE 
SZKÓŁ W DŁUGOŁĘCE. 
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1195/43 będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w 
Pilchowicach.  
Realizacja zadania ma na celu stworzenie dodatkowego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci w młodszym 
wieku szkolnym. 
W ramach inwestycji przewiduje się:  
- prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw;  
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni z tworzyw sztucznych;  
- zakup oraz montaż na kotwach stalowych drewnianych urządzeń placu zabaw;  
- zakup oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosz na śmieci, regulamin placu zabaw).  
 

1.2. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania projektu zagospodarowania terenu placu zabaw stanowią:  
- pisemne zlecenie inwestora;  
- obowiązujące normy oraz inne przepisy techniczno – budowlane;  
- wizja lokalna wraz z niezbędnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi;  
- uzgodnienia z inwestorem dotyczące zakresu i rodzaju prowadzonych prac;  
- aktualna mapa do celów projektowych  w skali 1:500;  
 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Działka, w obrębie której znajduje się obszar projektowanego placu zabaw, zlokalizowana jest na terenie  
Zespołu Szkół w Pilchowicach. 
Teren szkolny jest ogrodzony ze wszystkich stron i posiada dojazd od strony ulicy. Obszar opracowania 
obejmuje powierzchnię 536,50 m². Teren, na którym ma powstać plac zabaw jest płaski. Całość porośnięta 
jest roślinnością trawiastą. 
 

1.4. Projektowane zagospodarowanie placu zabaw  

1.4.1 Dane ogólne  
 
Głównym założeniem projektu było stworzenie placu zabaw, który zapewni najmłodszym uczniom szkoły 
podstawowej bezpieczne warunki do kształtowania sprawności fizycznej w sposób pozwalający im 
rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne wynikające z ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie 
większości zajęć prowadzonych w klasach. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie 
nawierzchni z tworzyw sztucznych oraz nawierzchni trawiastej, które zapewnią bezpieczne korzystanie z 
urządzeń na placu zabaw, dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych, elementów małej architektury oraz 
ukształtowanie terenu wokół placu zabaw. Szczegółowo rozwiązania projektowe graficznie przedstawia 
projekt zagospodarowania terenu placu zabaw – Rys. 2 w skali 1:100. 
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1.4.2 Zestawienie powierzchni  
 
powierzchnia projektowanego placu zabaw około                               536,50 m²  
powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze pomarańczowym    241,50 m²  
powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze niebieskim                50,00 m² 
powierzchnia zieleni                                                                                    245,00 m² 
 
1.4.3 Nawierzchnia i podłoże placu zabaw  
 
Jako nawierzchnię bezpieczną projektuje się nawierzchnię przepuszczalną , bezpieczną do stosowania na 
zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Nawierzchnie należy wykonać na 
podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód 
opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1%. Projektuje się nawierzchnię bezpieczną z 
płyt elastycznych grubości 4,3 cm dla maksymalnej wysokości swobodnego upadku 1,6 m (urządzeń 
zabawowych). Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną dla wody. Podłoże musi także umożliwiać 
właściwe odprowadzenie wody.  
Przygotowanie podłoża – bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie, a następnie fachowy odbiór podłoża, 
przed przystąpieniem do montażu. Wykonawca musi się ściśle stosować do instrukcji producenta przy 
przygotowaniu podłoża, przed ostatecznym montażem nawierzchni bezpiecznej.  
Podłoże przed położeniem nawierzchni bezpiecznej powinno być skontrolowane przez wyznaczoną do 
tego osobę ze strony inwestora. 
 
Kolejność robót jest następująca:  
- usunąć glebę na głębokość 25 cm plus grubość nawierzchni przeznaczonej do montażu.  
Podłoże pokryć warstwą piasku o frakcji 1-2 mm – grubość 10 cm. Następnie ułożyć warstwę nośną z 
kruszywa łamanego lub betonowego o frakcji 4-31,5 mm o grubości warstwy 10 cm. Pod nawierzchnie 
poliuretanowe należy ułożyć na warstwie nośnej warstwę wyrównawczą z suchej mieszanki betonowej 
B7,5 o grubości 5 cm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z „Instrukcją montażu nawierzchni 
wskazaną przez producenta nawierzchni”. Warstwy zagęścić zagęszczarką wibracyjną do stopnia Is=1. 
Sprawdzić wypoziomowanie każdej warstwy i w razie potrzeby poprawić, nakładając kolejną warstwę. Po 
nałożeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzić wypoziomowanie, poprawić miejsca nierówne i 
zagęścić. Podłoże nie może wykazywać odchylenia od poziomu większego niż 5 mm przy 3 m łacie. Na tak 
przygotowane podłoże można dokonywać układania bezpiecznej nawierzchni stosując się do instrukcji 
producenta. Nawierzchnia bezpieczna - kolor pomarańczowy – paleta barw PANTONE 152 C, RAL 2011 
Tieforange – grubość 4,3 cm. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, 
stabilizowanego mechanicznie. Ułożenie warstw nawierzchni zgodnie z instrukcją producenta. 
Nawierzchnia komunikacyjna bezpieczna – kolor niebieski – paleta barw PANTONE 540C, RAL 5003 
Saphirblau – grubość 4,3cm.  
 
Wykonawca nawierzchni bezpiecznej i komunikacyjnej powinien posiadać następujące dokumenty oraz 
dysponować odpowiednimi środkami i sprzętem do wykonania zadania:  
 
- ważną pełną wersję aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej albo karty technicznej  
producenta zawierającej parametry nawierzchni; 
- Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177 z potwierdzeniem kryterium HIC 
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- kartę techniczną produktu zawierającej parametry nawierzchni; 
- atest higieniczny PZH; 
- autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni placu zabaw, która powinna być wydana specjalnie na 
zadanie objęte przetargiem z potwierdzeniem gwarancji minimum 36 miesięcy. 
 
W trakcie wykonania nawierzchni placu zabaw należy przewidzieć wykonanie gniazd o montażu urządzeń 
zabawowych i innych zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń odnoszącymi się do fundamentowania. 
Głębokość fundamentów powinna wynosić minimum 80cm. Fundament powinien mieć kształt walcowy 
o średnicy minimum 30cm z betonu B20. 
 
1.4.4 Strefa zieleni  
 
W projekcie zaproponowano wykonanie nawierzchni trawiastej za pomocą ręcznego wysiewania 
(mieszanka traw odpornych na udeptywanie, przeznaczona na tereny sportowe). Przed przystąpieniem do 
wysiewu należy teren trawnika przekopać, zagrabić, następnie zwałować i zagrabić powtórnie. Po wysianiu 
trawy zaleca się zabezpieczenie terenu przed wydeptywaniem przez okres wystarczający na swobodny 
wzrost roślin.  
Na styku powierzchni bezpiecznej od zieleni zastosowano obrzeża 6cm, obrzeża betonowe na podsypce 
piaskowo-cementowej. 
 

1.5. Wyposażenie placu zabaw  

Zaproponowano urządzenia drewniane na placu zabaw, montowane na kotwach stalowych, które będą jak 
najbardziej różnorodne i zapewnią realizację dziecięcej potrzeby zabawy oraz możliwość rozwijania 
umiejętności motorycznych. Plac zabaw został wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego 
oraz zestawy sprzętu rekreacyjnego, zmuszające dzieci do różnych form aktywności fizycznej (w 
szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy). Urządzenia 
zostały rozmieszczone w taki sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami 
oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów. Wszystkie urządzenia należy na stałe 
związać z gruntem za pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym 
fundamencie (beton B20) posadowionym w gruncie na głębokości 80 cm. Wszystkie zastosowane 
urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1176 dotyczącej wyposażenia placu zabaw i 
posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i muszą posiadać potwierdzenie gwarancji na 
minimum 36 miesięcy.  
Charakterystyka urządzeń zabawowych: 
MOST Z TALERZYKÓW DO BALANSOWANIA- Przyrząd służący do wyrabiania zmysłu równowagi u dzieci, 
składa się z drewnianej konstrukcji z podwieszonymi na niej dyskami (wiszący most), umożliwiającymi 
przejście. 
Konstrukcja urządzenia z drewna 5-warstwowego modrzewiowego klejonego, z dodatkowo dzielonym i 
klejonym rdzeniem. 
Elementy metalowe ze stali nierdzewnej. 
Linki z bezpiecznego materiału z umieszczoną w środku linką ze stali szlachetnej. 
Dyski ze sklejki pokrytej powierzchnią antypoślizgową. 
Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie urządzenia montowane są na kotwach stalowych. 
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HUŚTAWKA WAGOWA PODWÓJNA- Huśtawka typu ważka. 
Konstrukcja urządzenia z drewna 5-warstwowego modrzewiowego klejonego, z dodatkowo dzielonym i 
klejonym rdzeniem. 
Elementy metalowe ze stali nierdzewnej. 
Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej. 
Amortyzacja za pomocą opony samochodowej. 
Wszystkie urządzenia montowane są na kotwach stalowych. 
HUSTAWKA WAHADŁOWA Z 2 SIEDZISKAMI - Przyrząd składa się z drewnianej konstrukcji z 2 siedziskami 
do    huśtania się. 
Konstrukcja urządzenia z drewna 5-warstwowego modrzewiowego klejonego, z dodatkowo dzielonym i 
klejonym rdzeniem. 
Łańcuchy ze stali ocynkowanej. 
Przeguby ze stali szlachetnej. 
Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie urządzenia montowane są na kotwach stalowych. 
ZESTAW AKTYWNYCH ŚCIANEK WSPINACZKOWYCH - Przyrząd składa się z trzech dwustronnych ścianek 
wspinaczkowych, ustawionych w formie zygzaka. 
Konstrukcja urządzenia z drewna 5-warstwowego modrzewiowego klejonego, z dodatkowo dzielonym i 
klejonym rdzeniem. 
Elementy metalowe ze stali nierdzewnej. 
Ścianka wspinaczkowa: Wodoodporna i antypoślizgowa płyta nośna ze sklejki np. brzozowej, ok. 2 cm 
Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie urządzenia montowane są na kotwach stalowych. 
GÓRSKA KŁADKA Z RUCHOMYMI BELKAMI - Przyrząd służący do wyrabiania zmysłu równowagi u dzieci - 
most linowy. 
Konstrukcja urządzenia z drewna 5-warstwowego modrzewiowego klejonego, z dodatkowo dzielonym i 
klejonym rdzeniem. 
Elementy metalowe ze stali nierdzewnej. 
Linki z bezpiecznego materiału z umieszczoną w środku linką ze stali szlachetnej. 
Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie urządzenia montowane są na kotwach stalowych. 
DOMEK ZE ZJEŻDŻALNIĄ - W skład urządzenia wchodzą zadaszona wieża ze zjeżdżalnią, elementy 
zabawowe dla dzieci młodszych (domek, sklepik) umieszczone na dole wieży, zaś na górze umieszczony 
jest parapet z oknem; podest do wspinania się. Zamontowana została również siatka wspinaczkowa, 
umożliwiająca dodatkowe wejście na platformę urządzenia. 
Konstrukcja urządzenia z drewna 5-warstwowego modrzewiowego klejonego, z dodatkowo dzielonym i 
klejonym rdzeniem. 
Podest o wymiarach ok. szer. 113 x wys. 12 x gł. 113 cm 
Elementy metalowe ze stali nierdzewnej. 
Zjeżdżalnia segmentowa z dwuwarstwowego nienagrzewającego się polietylenu barwionego całościowo, 
szerokość zjeżdżalni ok. 60 cm; wysokość dobudowy: ok. 110 cm;  długość zjeżdżalni: ok. 250 cm. 
Podest wspinaczkowy: Wodoodporna i antypoślizgowa płyta nośna ze sklejki np. brzozowej, gr. ok. 2 cm. 
Linki z bezpiecznego materiału z umieszczoną w środku linką ze stali szlachetnej. 
Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie urządzenia montowane są na kotwach stalowych. 
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Dodatkowo na placu zabaw powinien zostań zamontowany kosz na śmieci oraz cztery ławki parkowe. 
Charakterystyka kosza na śmieci: pojemność kosza około 35 litrów, kosz opróżniany poprzez obrót 
pojemnikiem, wykonany z blachy ocynkowanej. Sposoby montażu: kosz mocowany do podłoża (słupek do 
przykręcenia lub zabetonowania). 
Charakterystyka ławki – ławka bezpieczna, o długości siedziska minimum 170cm, wykonana częściowo z 
drewna - zabezpieczonego w sposób trwały, nogi żeliwne lub metalowe umożliwiające trwałe 
przytwierdzenie ławek do podłoża. Przykłady: 

     
 
1.5.1. Ogrodzenie terenu placu zabaw  
Nie dotyczy 
 
1.5.2. Tabliczki informacyjne  
Zakłada się postawienie przy wejściach na plac, dwóch tablic informacyjnych z regulaminem, na których 
zawarte będą informacje jak odpowiednio i bezpiecznie korzystać z poszczególnych urządzeń znajdujących 
się na placu zabaw.  
Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami 
normy PN-EN 1176( wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). Wymagane jest, aby na 
urządzeniach zainstalowanych w podłożu umieszczony był przez producenta czytelny znak poziomu 
podstawowego. Urządzenia muszą być oznakowane nazwą i adresem producenta lub upoważnionego 
przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalającym na indywidualną identyfikację (metryczki urządzenia i 
roku produkcji) oraz numerem i datą normy (zgodnie z PN-EN 1176-1: 2009) Wszystkie urządzenia muszą 
posiadać potwierdzenie gwarancji na minimum 36 miesięcy.  
 
1.5.3. Regulamin placu zabaw  
Regulamin placu zabaw powinien być umieszczony w widocznym miejscu, w pobliżu wejścia na teren 
projektowanego placu zabaw. Słupy mocujące regulamin w podłożu powinny być wykonywane z litego 
drewna w formie belek o przekroju 90mm x 90mm, osadzonych 10 cm ponad ziemią na stalowych 
ocynkowanych stopach. Całość powinna być zabezpieczona impregnatami olejowymi do drewna. 
Zaproponowany format tablicy z regulaminem to 80cm x 80cm. Umożliwia on zamieszczenie w sposób 
czytelny dla użytkowników szkolnego placu zabaw, regulaminu określającego zasady i warunki korzystania 
z placu oraz numery telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz numery 
telefonów alarmowych. 
W treści regulaminu powinny być zawarte informacje o tym, że: 
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- wyposażenie placu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 3 do 15 lat; 
- z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na tablicy 
informacyjnej; 
- zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych; 
- w czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania, nie należy wbiegać na ślizgi 
zjeżdżalni oraz huśtać się na stojąco lub we dwie osoby; 
- nie wolno wchodzić na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nieprzeznaczone do chodzenia; 
- nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia; 
- nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw. 
Tablica regulaminowa powinna mieć napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach 
programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”.  

 

 


