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Inwestor:   Miasto Otwock 

  ul. Armii Krajowej 5 

   05-400 Otwock 

 

   

Adres obiektu:  dz. nr ew. 1 obr. 98 

   ul. Kościuszki 28 

   05-400 Otwock 

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 243. Poz. 

1623 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, iż niniejszy projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 IMIĘ I NAZWISKO - NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

AUTORZY 

OPRACOWANIA 

  

  

Otwock ,12 czerwca 2018 r. 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

Urządzenia sportowe, mała architektura i rozbudowa placu zabaw  

o huśtawki i karuzele 

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W OTWOCKU 
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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej nr 3 w 

Otwocku.  

 

Podstawą do opracowania:  

-  zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji  

-  mapa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona w maju 2017 roku  

-  uzgodnienia prowadzone z Inwestorem  

-  koncepcja zatwierdzona przez Inwestora  

-  zalecane i obowiązujące rozporządzenia i normy  

 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego do zagospodarowania to ok. 800 m2 . Roboty, których 

dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na montaż urządzeń 

sportowo – rekreacyjnych, urządzeń małej architektury i urządzeń placu zabaw. 

 

2.WYMAGANIA OGÓLNE  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane  

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania szczegółowe w choćby w jednym  

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać uchybień lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacja 

techniczną.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość urządzeń, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

Dopuszczalne jest użycie tylko takich urządzeń jak opisane w projekcie lub równoważnych,  

porównywalnych, lepszych. Opisane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń muszą 

być uwzględnione i zachowane podczas montażu odrębnie dla każdego urządzenia.  

Wszystkie zabawki, urządzenia i nawierzchnie powinny spełniać Normy, posiadać stosowne certyfikaty  

i deklaracje zgodności. 

 

2.1. Zabezpieczenie terenu prac  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania prac Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren prac i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wielkie straty spowodowane jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy.  

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi (słupy oświetleniowe, ławki, płoty 

itd.) i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane osoby oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby urządzenia były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
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Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować INWESTORA o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2.2. Wymagania dla placów zabaw  

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, oraz 

sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z 

grupy PN-EN 1176:2009 

-PN-EN 1176-1:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

-PN-EN 1176-2:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

-PN-EN 1176-3:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

-PN-EN 1176-4:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

-PN-EN 1176-5:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

-PN-EN 1176-6:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

-PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

-PN-EN 1176-10:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Całkowicie 

obudowany sprzęt do zabaw. 

-PN-EN 1176-11:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 

-PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku. 

 

3. PROJEKT  
 

3.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego do zagospodarowania to ok. 3000 m2. Obszar ten znajduje 

się na terenie szkoły podstawowej nr 3.Na tym obszarze znajduje się plac zabaw  siłownia plenerowa oraz 

betonowe boisko, przeznaczone do modernizacji odrębnym zamówieniem. Część tego terenu jest 

zadrzewiona a trawniki mają charakter naturalny.  
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Siłownia plenerowa składająca się z trzech stanowisk obecnie znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejącego placu zabaw. W związku z planowaną rozbudową tego placu konieczne jest przeniesienie 

istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej – sztuk 3 o 80 metrów, tak, by urządzenia te znajdywały się w 

sąsiedztwie innych urządzeń również przeznaczonych do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Urządzenia 

siłowni nie wymagają wykonania nawierzchni bezpiecznej. Są montowane w gruncie za pomocą 

fundamentów betonowych. 

 

 
 

W związku z potrzebą stworzenia strefy przeznaczonej do gier, gdzie będzie znajdował się stół do ping – 

ponga i stół do piłkarzyków niezbędne jest przesunięcie 20 metrowego ogrodzenia o 10 metrów. 

Istniejące ogrodzenie zostało wykonane z paneli stalowych ocynkowanych 3D, ma wysokości 120 cm. 

Przęsła mocowane są do systemowych, stalowych słupków osadzonych w systemowych, betonowych 

fundamentach prefabrykowanych. W ogrodzeniu zamontowano furtkę systemową. 
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3.2. PLAC ZABAW  

Plac zabaw jest zlokalizowany przy południowo-zachodnim narożniku szkoły.  

W bliskim sąsiedztwie placu zabaw rosną drzewa tj. sosny i klony do zachowania. W całym obrębie 

zagospodarowania należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne polegające na obcięciu suchych konarów i 

podcięciu gałęzi do wysokości min. 3,5 m od poziomu gruntu.  

Powierzchnia istniejącego placu zabaw to 240 m2. Plac zabaw jest ogrodzony. Dostęp zapewniony jest 

poprzez dwie furtki z terenu szkoły. Plac zabaw ma kształt nieregularnego wielokąta. Urządzenia 

zabawowe zestawiono ze sobą pod względem różnorodności funkcji, przeznaczenia dla różnych grup 

wiekowych, zgodności materiałów i kolorystki, jakości materiałów i małej architektury. Na placu zabaw 

królują kolory zielonego, czerwonego i niebieskiego w połączeniu z kolorową małą architekturą. Dzięki 

dobraniu wszystkich elementów od jednego producenta – Buglo, zachowana jest jedna jakość, 

jednorodność estetyczna i dobry styl na placu zabaw. Dodatkowo przed placem zabaw umieszczona jest 

tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu. Do istniejącego placu zostaną dodane trzy 

urządzenia: dwie karuzele i jedna huśtawka. 
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3.3. URZĄDZENIA PROJEKTOWANE DLA DOPOSARZENIA PLACU ZABAW 

Wybór urządzeń z firmy Buglo wyniknął z potrzeby wprowadzenia zabawek o różnorodnej funkcji 

dostosowanej dla różnych grup wiekowych.: 

 

Wykaz urządzeń zabawowych. 

Opis Miniatura 

Wysokość 

swobodnego 

upadku 

[ cm ] 

Dodatkowy opis: 

Huśtawka 

czterostanowi-

skowa 

 

130 

Huśtawka z której jednocześnie może 

korzystać czwórka dzieci. 

Konstrukcja stalowo malowana 

proszkowo ma fundamentach 

betonowych. Wymagane jest aby trzy 

stanowiska przeznaczone były dla 

dzieci starszych a jeno stanowisko 

miało siedzisko kubełkowe, 

przeznaczone dla najmłodszych. 
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Karuzela z 

siedziskiem 

kubełkowym 

 

52  

Konstrukcja stalowo malowana 

proszkowo ma fundamentach 

betonowych. Wymiary: 54 x 54 cm 

Strefa bezpieczeństwa: 455 x 455 cm 

Wysokość całkowita: 52 cm 

- 

Karuzela 

jednoosobowa 

typu bączek 

 

29 

Konstrukcja stalowo malowana 

proszkowo ma fundamentach 

betonowych. Strefa bezpieczeństwa: 

350 x 350 cm 

Wysokość całkowita: 117 cm 

 

 

 

3.4. PROJEKTOWANIE URZĄDZENIA SPORTOWO – REKREACYJNE 

Na terenie szkoły podstawowej nr 3, mają dodatkowo pojawić się urządzenia sportowo – rekreacyjne. 

Będą one przydatne zarówno przy prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego jak i po godzinnych pracy 

szkoły, kiedy to teren szkoły jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. 

 

Wykaz urządzeń sportowo - rekreacyjnych 

 Opis Miniatura 

Wysokość 

swobodnego 

upadku 

[ cm ] 

Dodatkowy opis: 

1 
Tor 

przeszkód 

 

 

 

 

 

 
43 cm 

Urządzenie sprawnościowe do ćwiczenia 

równowagi. Do wykorzystania podczas lekcji 

wychowania fizycznego w klasach 1-3.  

Konstrukcja stalowo malowana proszkowo ma 

fundamentach betonowych. Dodatkowe elementy 

konstrukcji wykonane z płyty HDPE. 

 

Wymiary: 197 x 590 cm 

Strefa bezpieczeństwa: 497 x 890 cm 

Wysokość całkowita: 116 cm 

 

2 
Trampo-

liny 

 – sztuk 3 

 

- 

Trampoliny ustawione w szeregu. 

Pole skakania: 100 cm na 100 cm. 

- konstrukcja zakopana jest w ziemi, 

- sprężyny zasłonięte stałą pokrywą, 

- mata skokowa wykonana z klocków z tworzywa 

sztucznego zawieszonych na linach stalowych, 

- osłona wokół maty skokowej zalana jest 

nawierzchnią z EPDM/SBR. 

Trampolina montowana w zagłębieniu, żeby jej 

górna powierzchnia licowała się z nawierzchnią 

wokół urządzenia. Przed urazami podczas upadków 

chroni osłona wokół maty pokryta nawierzchnią 

amortyzującą EPDM/SBR. 

Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali 
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odpornej na korozję.  

Mata skokowa trampoliny anty-wandal wykonana 

jest z klocków odpornych na promieniowanie UV.  

3 

Urządzeni

a do streat 

workaut 
 

280 cm 

Części składowe zestawu: 

- Drabinka pozioma – 1szt.  

- Drabina pionowa – 1szt.  

- Poręcze równoległe – 1kpl.  

- Koła gimnastyczne – 1szt  

- Ławeczka do ćwiczeń z drabinką – 1szt.  

- Drążki do podciągania – 5szt.  

 

Wszystkie słupy wykonane z profilu zamkniętego 

100x100x3mm  

Drążki wykonane z rury grubościennej Ø33,7x4mm  

• Poręcze równoległe oraz drabinka pozioma 

wykonane z rury grubościennej Ø38x4mm  

• Siedzisko ławeczki do ćwiczeń wykonane z płyty 

HDPE o grubości 15mm  

• Koła gimnastyczne wykonane z rury chromowej 

Ø30x2mm oraz liny zbrojonej Ø16mm  

• Lina do wspinania wykonana z juty o średnicy 

Ø40mm,  

• Wszystkie elementy stalowe urządzenia 

zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo 

malowane lakierem akrylowym strukturalnym,- 

 

Linarium- 

urządze-

nie do 

ćwiczenia 

równo-

wagi 
 

40 cm 

Urządzenie sprawnościowe służące do ćwiczenia 

równowagi. 

Urządzenie zawiera: 

3 grzybki z elastyczną nakładką, 

2 liny klasyczne podwójne 2 m, 

1 linę klasyczną potrójną 2 m. 

 

Dane techniczne 

Wymiary urządzenia: 3,5 x 3,9 x 0,4 m 

Strefa bezpieczeństwa: 6,5 x 6,9 m 

Ilość użytkowników: 4 osoby 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 

1176-1:2008, EN 1270:2005 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż 

+/– 5% 

 

Materiały 

Konstrukcja grzybków wykonana jest ze stalowych 

rur galwanizowanych i malowanych proszkowo; 

Powierzchnia na górze każdego z grzybków 

pokryta jest antypoślizgową nakładką gumową 

(mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu); 

Sieć jest wykonana z podwójnych (odcinek skrętny 
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typu DNA) lub potrójnych (odcinek prosty) lin 6-

cio żyłowych poliamidowych, zbrojonych o 

grubości 20 mm każda. Liny łączone są ze sobą 

metalowymi elementami.  

 

 

Sposób montażu 

Elementy urządzenia (grzybki) montuje się poprzez 

betonowanie w gruncie.  

 

4 

Stół do 

gry w 

ping-

ponga 
 

- 

Parametry stołu do ping ponga :Wysokość: 76 cm. 

Wymiary blatu: 152 x 274 cm. Waga: 740 kg. Blat 

stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z 

kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. 

 

Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy 

stalowej o gr. 5 mm. Wszystkie elementy stalowe w 

konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie. 

Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, 

zapobiegająca obiciom. Stół pingpongowy posiada 

certyfikat na zgodność z normami PN-EN 1510. 

5 

Stół do 

gry w 

piłkarzyki 

 

- 

Parametry stołu :Wysokość: 84 cm. Szerokość: 83 

cm. Długość: 139 cm 

Waga: 470 kg 

Betonowy stół rekreacyjny do gry w  piłkarzyki. 

Urządzenie przeznaczone do zabawy na wolnym 

powietrzu. Konstrukcja wykonana z betonu klasy 

B30, a blat z betonu z kruszywem ozdobnym.  

 

Powierzchnia boiska jest szlifowana na gładko co 

zapewnia wysoki komfort gry. 

Pręty poruszające piłkarzykami, zakończone 

gumowymi uchwytami,  wykonane są ze stali 

nierdzewnej, odpornej na działanie warunków 

atmosferycznych.  

Figurki piłkarzy wykonane z twardego tworzywa 

sztucznego w dwóch kolorach.  

Obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej 

zabezpieczającej przed uderzeniami i odbiciem. 

Urządzenie nie wymaga fundamentowania.  Stół 

Piłkarzyki wykonano zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w PN-EN 13198:2005.    
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3.5. PROJEKTOWANE URZADZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

 

Wykaz urządzeń małej architektury 

 

Opis Miniatura Ilość Dodatkowy opis: 

Ławka 

młodzieżowa 

 

 

 

 

 

 

2 

Ławka młodzieżowa w wersji do 

wkopania : 

Konstrukcja ławki wykonana z rur 

stalowych o przekroju 48.3x2.9 mm i 

ceowników z blachy gr. 3mm. 

Siedzisko ławki wykonane z listew z 

tworzyw sztucznych 

 

 

 

Ławka z 

oparciem 

 

9 

Ławka parkowa z oparciem do 

wkopania. Konstrukcja ławki 

wykonana jest z rury o średnicy 

przekroju min 76 x3 mm, 

kątowników i piaskowników 

stalowych. Siedziska ławek 

wykonane są z  drewna. 

 

Ławka bez 

oparcia 

 

3 

Ławka parkowa bez oparcia do 

wkopania. Konstrukcja ławki 

wykonana jest z rury o średnicy 

przekroju min 76 x3 mm, 

kątowników i piaskowników 

stalowych. Siedziska ławek 

wykonane są z  drewna. 

 

Kosz na śmieci 

 

3 

Metalowy kosz na śmieci o 

pojemności 35 litrów w wersji 

ocynkowanej i malowanej lakierem 

strukturalnym : 

 

    Konstrukcja urządzenia wykonana 

jest z rury stalowej fi 48,3 mm. 

    Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, 

na stałe połączony z konstrukcją. 

    Kosz parkowy wyposażony w 

zamek zwalniający/blokujący 

wyjęcia wiadra w celu opróżnienia. 

    Całość konstrukcji kosza 

zabezpieczona antykorozyjnie. 
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Stojak na 

rowery 

 

1 

Jednorazowo w urządzeniu można 

zaparkować pięć rowerów 

- Konstrukcja urządzenia wykonana 

jest z profili 30/50/2 mm, oraz z pręta 

16mm 

- Całość urządzenia ocynkowana jest 

metodą ogniową, opcjonalnie 

malowana farbami strukturalnymi 

 

 

Metalowe elementy ławek i koszy na śmieci zostaną ocynkowane i pomalowane lakierem struturalnym w 

kolorze zielonym. Stojak na rowery zostanie jedynie ocynkowany bez malowania. 

 

3.6. NAWIERZCHNIA  

Nawierzchnia bezpieczna  typu RubbiFLY o łącznej powierzchni 123 m2 z czego jedna jej część 

dostosowana do wysokości swobodnego upadku do 130 centymetrów będzie wynosiła 60 metrów a druga 

jej część dostosowana do wysokości swobodnego upadku 280 cm będzie wynosiła 63 metry. 

RubbiFLY to bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw 

wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego . Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. 

Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, 

natomiast górna warstwa użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. 

 

 
 

Dane materiałowo - konstrukcyjne: 

Podbudowa  

Montaż nawierzchni wykonuje się jedynie na utwardzanym mechanicznie podłożu przepuszczalnym dla 

wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego łamanego lub kruszywa betonowego. Podbudowę 

należy wykonać wg załączonego szkicu poglądowego po uprzednim wykonaniu korytowania i ustawieniu  

obrzeży betonowych. Docelowa rzędna bazowa placu zabaw to +0,15m ponad istniejącym terenem. 

Warstwa amortyzująca  

Warstwa amortyzująca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego 

granulatu SBR w zależności od typu nawierzchni o wielkości ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 
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mm. Grubość warstwy zależy od parametru HIC dla danego urządzenia, pod którym jest ona montowana i 

zawiera się w przedziale od 20 do 110 mm.  

Parametry techniczne:  

Zawartość popiołu max 50 %;  

Ciężar nasypowy ok. 500 g/dm3 

Warstwa użytkowa  

Warstwa użytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego 

granulatu EPDM o wielkości ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubość tej warstwy jest jednakowa na całej 

płaszczyźnie placu i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni 

sportowych.  

Parametry warstwy użytkowej:  

Wytrzymałość na rozciąganie 0,83±0,11 MPa;  

Wydłużanie względne przy zerwaniu 78±16 %;  

Twardość 54±3˚ShA;  

Ścieralność 0,141±0,029 mm;  

Przyczepność międzywarstwowa > 0,5 Mpa;  

Wytrzymałość na rozdzieranie 171±35N; 

 Prędkość przesiąkania wodą 4600±800 mm/h;  

Odporność na uderzenia 600±80 mm/h; Mrozoodporność < 0,1%.  

Gęstość nasypowa 600 g/dm3 ± 30 g/dm3. 

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubość nawierzchni dla określonego parametru HIC urządzenia: 

grubość 40 mm dla HIC do 1,5 m;  
grubość 60 mm dla HIC do 1,7 m;  

grubość 80 mm dla HIC do 2,1 m;  

grubość 100 mm dla HIC do 2,5m;  

grubość 120 mm dla HIC do 2,8 m.  

Nawierzchnia Rubbifly wykonywana jest w systemie TETRAPUR PZ 4,5/2,TERTAPUR PZ 6/2, 

TETRAPUR PZ 8. 

 

W obrębie projektowanej nawierzchni należy zastosować grubość 40mm dla HIC do 1,3 m oraz grubość 

120 mm dla HIC 2,8 metra. 

 

Nawierzchnia wykonana zarówno na placu zabaw jak i przy urządzeniach typu streat workaut powinna 

posiadać obrzeża z krawężników. Wymagane jest wykonanie 31 metrów obrzeża przy placu zabaw oraz 

32 metrów przy urządzeniach do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 

 

Dopuszcza się zastosowanie zamiennej nawierzchni pod urządzenie do ćwiczeń streat workaut będącą 

sztuczną trawą stosowaną na placach zabaw lub nawierzchnią typu samba.  
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Ze względu na to że wysokość swobodnego upadku pod urządzeniami do ćwiczeniem na świeżym 

powietrzu wynosi 280 cm niezbędne jest aby grubość maty amortyzującej wynosiła co najmniej 90 mm. 

 

3.7. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

Projektowane urządzenia zabawowe należy usytuować zgodnie z załącznikiem graficznym. 

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z 

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacją techniczną producenta. 

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty 

bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie 

oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą 

dokonywać osoby i firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o 

instrukcje montażu, zalecenia, wskazówki i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. 

Przy rozmieszczaniu urządzeń należy zachować odpowiednie dla danych urządzeń strefy bezpieczeństwa, 

które są zamieszczone na kartach katalogowych produktów i załączniku graficznym. Strefy nie mogą się 

pokrywać, nakładać i obejmować swym zasięgiem innych elementów zagospodarowania terenu jak 

ogrodzenia, drzewa, słupy itp. 

Urządzenia projektuje się jako metalowe. Wszystkie urządzenia montowane są na fundamentach w 

postaci gotowych prefabrykatów betonowych z wykorzystaniem kotew stalowych. Prefabrykowane 

fundamenty układać na podkładzie z chudego betonu tak by góra fundamentu była 30cm poniżej poziomu 

nawierzchni amortyzującej. 

Głębokość posadowienia urządzeń i sposób ich kotwienia wg zaleceń producenta i kart technicznych. 

 

3.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

W ramach robót wykończeniowych przewiduje się oczyszczenie terenu z pozostałości po montażu wraz z 

zasypaniem i zagęszczeniem gruntu przy fundamentach. 

 

 

5. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie działania w postaci prawidłowego montażu konkretnych urządzeń oraz kontrola jakości, dały 

wyniki pozytywne.  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o 

wykonaniu robót.  

Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z Inwestorem i Projektantem.  

Domiary niepodane na planie należy brać z pomiarów terenowych.  

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie na miejscu budowy, a ewentualne niezgodności 

korygować w terenie po konsultacji z Projektantem.  

Podane nazwy produktów, materiałów i urządzeń służą jedynie określeniu standardów wyrobów  

i sposobu ich wbudowania, niezależnie od zastosowanej formy zapisu w treści dokumentacji.  

Wskazanie w dokumentacji projektowej oraz specyfikowane produkty należy traktować jako wzorcowe z 

możliwością zastąpienia innymi o parametrach co najmniej równoważnych lub lepszych pod względem 

estetycznym, technicznym oraz użytkowym.  

Przed zakupem i wbudowaniem wszystkie proponowane przez wykonawcę materiały i produkty oraz ich 

odpowiedniki należy zgłosić do akceptacji Inwestora. Wszelkie zmiany w wyposażeniu i aranżacji terenu 

należy konsultować z Inwestorem. Wykonawca powinien w ofercie uwzględnić wszelkie prace 

umożliwiające należyte wykonanie zadania, mimo ewentualnego braku ich opisu lub rozbieżności w 
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dokumentacji. W przypadku rozbieżności w dokumentacji opisowej, kosztorysach lub specyfikacji 

nadrzędnym rozwiązaniem jest wartość wyższa lub korzystniejsza dla Inwestora.  

 

6. UTRZYMANIE PLACU ZABAW  

Na właścicielach oraz zarządcach nieruchomości ciąży ustawowy obowiązkek zapewnienia 

stałego bezpieczeństwa użytkowania placu zabaw oraz innych miejsc służących rekreacji, 

przeznaczonych przede wszystkim dla małych dzieci. Obowiązek utrzymania w należytym stanie 

technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 

roku z późn. zm.). 

Zgodnie z przepisem art. 61 pkt 1, właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do 

utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ww. 

ustawy, tj. obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i 

wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i 

estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i 

sprawności technicznej. 

W myśl cytowanej ustawy obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury 

zlokalizowane na placach zabaw oraz w innych miejscach rekreacji (tj. m. in. piaskownice, 

huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, wielofunkcyjne urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie, 

itp.). Właściciele lub zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania urządzeń 

związanych z placami zabaw w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem 

napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa 

użytkowania. W świetle art. 62 ust. 1 pkt 1 właściciele, zarządcy placów zabaw zlokalizowanych 

m. in. przy obiektach użyteczności publicznej, np. budynkach oświatowych lub wielorodzinnych, 

zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli rocznej przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane odpowiedniej specjalności w ramach prowadzonej książki obiektu budowlanego (art. 

64 Prawa budowlanego). 

Zarządca ma obowiązek zaplanować i przeprowadzać: 

• kontrolę przez oględziny (podstawowa, codzienna kontrola wzrokowa) – w trakcie której 

kontrolujący sprawdza ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia wynikające z aktów 

wandalizmu. Kontrolę tego rodzaju przeprowadzona, np. administrator terenu lub osoba przez 

niego wskazana. Kontrola powinna zostać udokumentowana, np.: poprzez wpis w książce placu 

zabaw lub innym dokumencie pisemnym. Wskazane jest, aby dostawca / producent urządzeń 

związanych z placem zabaw przedstawił listę kluczowych kryteriów, które należy sprawdzać 

podczas ww. kontroli. Terminy przedmiotowej kontroli można uzależnić od częstotliwości, z 

jaką dzieci korzystają z placu zabaw, pory roku oraz ryzyka wandalizmu. Przeprowadzona raz na 

tydzień kontrola to minimum. 

• kontrolę funkcjonalną – podczas której bardziej drobiazgowo sprawdza się urządzenia, w 

szczególności pod kątem zużycia sprzętu. Tego rodzaju kontroli może dokonać właściciel lub 

zarządca obiektu, bądź osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia należy odnotować w 

dokumentacji związanej z utrzymaniem placu zabaw. Taką kontrole powinno się prowadzać 

średnio co 1-3 miesięcy. 

• coroczną kontrolę podstawową – w trakcie której oceniany jest poziom bezpieczeństwa, m. 

in. fundamentów i nawierzchni, ewentualnych śladów korozji, wpływu warunków 

atmosferycznych, a także wykonanych napraw. 


