
 1 

CZĘŚĆ  OPISOWA 

do projektu  placu zabaw przy ul. M. Reja w Niemodlinie 
dz 625/4, 623, k.m.10, Obr. 0027 Niemodlin  
 

1.   Podstawa opracowania. 

1.1. Inwentaryzacja terenu dla potrzeb projektowych. 
1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z 23.04. 2014r 
1.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 

jednorodzinnego przy ul. Reymonta i Al. Wolności w Niemodlinie (uchw.RM  
nr V/29/98 z 29.12.1998r.. 

1.4. Koncepcja placu zabaw, uzgodniona z Zamawiającym. 
1.5.      Podstawa prawne : 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88 
• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004 (DZ.U.19/177 z późn. 
zm.) 
• Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z późn. 
zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 
47/401) 
 

2.   Przedmiot i zakres  opracowania. 

Projektuje się ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przedszkolnych szkolnych oraz 
siłownię na powietrzu dla dorosłych podstawowej . Teren na którym projektuje się plac 
zabaw znajduje się w Niemodlinie, przy ul. M.Reja, w miejscu dawnego placu zabaw, 
po którym została obudowa z murku kamiennego wokół całego terenu placu oraz wokół 
piaskownicy. Wokół placu zabaw projektuje się utwardzenie terenu nową nawierzchnią 
z kostki betonowej, która w części będzie zamieniać istniejące płytki chodnikowe. 
Roboty budowlane będą wykonywane na części działki 625/4 i niewielkim zakresie  
( do połączenia z chodnikiem) na działce nr 623. Zagospodarowanie nie koliduje  
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z istniejącą 
zabudową lub urządzeniami. Inwestycja nie wymaga usunięcia drzew ani krzewów. 
Teren nie znajduje się w strefie ochrony krajobrazu ani w strefie ochrony zabytków. 
 

3. Zagospodarowanie terenu. 
3.1.  Istniejące zagospodarowanie i własność terenu. 

Teren na którym projektuje się plac zabaw znajduje się na części działki nr 625 w  
ramach skweru miejskiego o nawierzchni trawiastej. Otoczony murkiem kamiennym  
o wys. ok. 40 cm, który częściowo wymaga remontu i uzupełnienia. Analogiczny murek  
zachował się wokół piaskownicy. W większości zachował się chodnik o nawierzchni  
z płyt chodnikowych 50x50cm. Nawierzchnię stanowi trawa regularnie strzyżona. 

3.2.  Projektowane zainwestowanie. 

Powierzchnia placu zabaw: ok. 706,0 m² 
Powierzchnia nawierzchni trawiasta : ok. 430,0 m² 
Powierzchnia nawierzchni żwirowa : ok. 272,0 m² 
Powierzchnia chodnikowa : ok. 214,0 m² (łącznie z chodnikiem wewnątrz i na zewnątrz 
placu) 
W miarę posiadanych środków przewiduje się realizację w drugim etapie chodnik po 
stronie południowej wraz z zielenią dekoracyjną w formie krzewów. 

3.3. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy 

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować  
i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009 oraz zgodnie  
z wytycznymi producenta. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia 
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placu zabaw 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, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek 
oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy 
oraz instytucji dozoru technicznego.  
Uwaga! Ilekroć w opisie podano producenta wyrobów lub materiałów oznacza to,  
że wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, 
wielkościowych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji zgodnych z elementami 
wskazanymi w dokumentacji lub równoważnych. 
Zamawiający nie narzuca wykonawcy określonego w dokumentacji producenta bądź 
dostawcy. Oznacza to możliwość wyboru dowolnego dostawcy lub producenta z 
zachowaniem powyższych wymogów. 

3.4 Charakterystyka urządzeń zabawowych  

(zalecany wygląd, układ elementów zabawowych i stawiane wymogi techniczno-
konstrukcyjne dla poszczególnych elementów urządzenia zawarto w rysunku 
zestawczym nr 3 , 4, 5 dokumentacji projektowej). Dla wszystkich elementów  
wyposażenia placu zabaw należy przyjąć ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań. Kolorystyka urządzeń i ogrodzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

NR 0. DOMEK – BUDKA  
Wymiary urządzenia:  2,27 x 0,90 m 
Wymiary strefy funkcjonowania: 5,27 x 3,90 m 
Powierzchnia strefy funkcjonalne: 18,60 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,95 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw.  
Nawierzchnie amoryzujące: trawa 
 
NR 1. PIASKOWNICA 
Wg rysunku wykonawczego  -  remont istniejącej piaskownicy  

Maksymalna wysokość upadkowa: 0,40m  
Głębokość fundamentowania: -0,60m  
Wyposażenie placów zabaw.  
Nawierzchnie amortyzujące: żwir (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)  
Murki : kamień łamany, murowany na półdziko zaprawą wapienno-cementową, fugowany 
Płyty na murkach : płyty HDPE gr. 20mm 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Sprężyna: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Zaślepki: tworzywo sztuczne  
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Przed wyremontowaniem murku należy go umyć środkami do kamienia lub wypiaskować. 
 
NR 2. KARUZELA Z CZTEREMA SIEDZENIAMI 
Wysokość: ~0,73 m, Średnica: 1,40 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 22,90 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,73 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,40 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,40 m 
Głębokość fundamentowania: -0,85 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw.  
Nawierzchnie amoryzujące: żwir (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Konstrukcja nośna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem 
obrotowym.  
Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony 
Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypełnienie z blachy ryflowanej 
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Siedziska: płyty polietylenowe przytwierdzone do płaskowników spawanych do profili 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
 
NR 3. HUŚTAWKA WAŻKA POJEDYNCZA 
Szerokość: 0,43 m, Długość: 3,00 m, Wysokość: ~0,91 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 11,64 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,91 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,00 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 2,50 m 
Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw.  
Nawierzchnie amoryzujące: żwir (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 
Belka huśtawki: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na niebiesko 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo 
Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego 
Siedziska: płyty HDPE 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
 
NR 4. KIWAK AUTKO 
Sugerowana grupa wiekowa: + 1  
Wymiary urządzenia: 0,44m x 0,79m , Wysokość urządzenia: ~0,83m  
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,44m x 3,79m  
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,40m  
Głębokość fundamentowania: -0,60m  
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176 1:2009  
Wyposażenie placów zabaw.  
Nawierzchnie amortyzujące: żwir (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)  
Całość urządzenia: płyty HDPE  
Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna  
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Sprężyna: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Zaślepki: tworzywo sztuczne  
Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa  
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
 
NR 4. KIWAK PIES 
Szerokość: 0,30 m, Długość: 1,09 m, Wysokość: ~0,82 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 10,50 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa: >0,60 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,09 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,30 m 
Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 
Nawierzchnie amoryzujące: żwir (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 
Całość urządzenia: płyty HDPE 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Podstawa fundamentowania: ażurowa konstrukcja stalowa 
Sprężyna: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
 
NR 5. ZESTAW ZABAWOWY 
Urządzenia trudno dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 
Szerokość: 5,56 m, Długość: 6,36 m, Wysokość: 3,40 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 61,24 m2 



 4 

Maksymalna wysokość upadkowa: 1,65 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 9,93 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 8,43 m 
Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw.  
Nawierzchnie amoryzujące: żwir (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 
Balkonik: 1 
Drabinka pionowa: 2 
Drabinka pozioma: 1 
Mostek łukowy: 1 
Pomost ruchomy: 1 
Rura strażacka wys. 90cm: 1 
Schody wejściowe wys. 90cm: 1 
Wieża bez dachu, podest wys. 35cm: 2 
Wieża bez dachu, podest wys. 90cm: 1 
Wieża z dachem, podest wys. 90cm: 1 
Zestaw do przewrotów: 1 
Zjeżdżalnia wys. 90cm: 1 
Elementy połaciowe: sklejka wodoodporna, laminowana 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, 
malowana proszkowo 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 
Nogi konstrukcyjne: drewno lite, impregnowane, lakierowane na kolor ciemny orzech 
Podesty, schody: deski impregnowane 
Szczeble w drabince poziomej, ślizg: stal nierdzewna 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Łańcuch: stal ocynkowana kąpielowo 
 
NR 6. HUŚTAWKA PODWÓJNA Z KOSZYCZKIEM 
Szerokość: 3,25 m, Długość: 1,92 m, Wysokość: ~2,43 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,40 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,25 m 
Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposażenie placów zabaw.  
Nawierzchnie amoryzujące: żwir (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 
Aplikacje: płyty HDPE 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na niebiesko 
Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Łańcuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany  na tulejach samosmarujących bezobsługowych 
 
NR 7. PIRAMIDA WSPINACZKOWA  
Szerokość: 3,81 m, Długość: 3,81 m, Wysokość: 2,25 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 33,02 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa: 1,60 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,91 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,91 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw.  
Nawierzchnie amoryzujące: piasek, trawa  (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 
200mm) 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
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Przeplotnia z lin: liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe 
łączniki 
Słup konstrukcyjny: rura stalowa 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
 
NR 8. ŁAWKA  (na murku) 
Długość: 180 cm, Wysokość: 40 cm, Szerokość:  40 cm (wg rysunku) 
Materiały: stal czarna, farba chemoutwardzalna, deski z drzewa iglaste 
Kolorystyka:  
czarny mat - RAL 9005 
ciemny grafit - RAL 7021 
ciemna ziele_ - RAL 6009 
dowolny inny kolor z palety RAL 
 
NR 9. KRATA DOG-STOP 
Szerokość: 1,10 m, Długość: 1,25 m,Wysokość: 1,07 m 
Głębokość fundamentowania: -0,70 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw.  
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Krata: krata wema z podkładką z tworzywa HDPE 
Rama konstrukcyjna: profile stalowe ocynkowane 
Wypełnienie: pręty stalowe ocynkowane 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
 
NR 10. KARUZELA (większa) 
Wysokość: ~0,91 m, Średnica: 1,33 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 22,30 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,91 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,33 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,33 m 
Głębokość fundamentowania: -0,85 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw.  
Nawierzchnie amoryzujące: trawa  
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Konstrukcja nośna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem 
obrotowym 
Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypełnienie z blachy ryflowanej 
Uchwyty: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
 
NR 12. WIOŚLARZ 
Materiały:  
stal ocynkowana 
stal malowana proszkowo 
Kolorystyka: srebrny, niebieski 
Urządzenie wykonane zgodnie z Normami Europejskimi: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 957-1:2006; 
PN-EN 957-2:2005; PN_EN 957-7:2002 
Mocowanie: urządzenia posadowione w gruncie na stałe w fundamencie betonowym 
Przeznaczenie: dla użytkowników powyżej 12 roku życia 
 
NR 13. FITNESS BIODERKA 
Materiały: stal ocynkowana, malowana proszkowo 
Kolorystyka: niebieski 
Urządzenie wykonane zgodnie z Normami Europejskimi: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 957-1:2006; 
PN-EN 957-2:2005; PN_EN 957-7:2002 
Mocowanie: urządzenia posadowione w gruncie na stałe w fundamencie betonowym 
Przeznaczenie: dla użytkowników powyżej 12 roku życia 
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NR 14. FITNESS RĘCE 
Materiały: stal ocynkowana,  malowana proszkowo 
Kolorystyka: srebrny, niebieski 
Urządzenie wykonane zgodnie z Normami Europejskimi: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 957-1:2006; 
PN-EN 957-2:2005; PN_EN 957-7:2002 
Mocowanie: urządzenia posadowione w gruncie na stałe w fundamencie betonowym 
Przeznaczenie: dla użytkowników powyżej 12 roku życia 
 
NR 15. HUŚTAWKA PODWÓJNA BEZ KOSZYCZKA 
Sugerowana grupa wiekowa: + 3 lata  
Wymiary urządzenia: 1,96m x 3,34m  
Wysokość urządzenia: ~2,28m  
Wymiary strefy funkcjonowania: m x 7,56m  
Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25m  
Głębokość fundamentowania: -0,60m  
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 25,17m² 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176 -1:2009 Wyposażenie placów zabaw.  
Nawierzchnie amortyzujące: żwir  (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)  
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na niebiesko  
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Siedzisko: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą,  
Łańcuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych  
Zaślepki: tworzywo sztuczne  
Fundamenty: beton klasy min. B-15  
 
NR 16. ŁAWKA WOKÓŁ DRZEWA 
Długość: 330 cm, Wysokość: 85 cm, Szerokość:  280 cm, Waga: 250 kg 
Materiały: stal czarna, farba chemoutwardzalna, deski z drzewa iglaste 
Kolorystyka: w uzgodnieniu z Zamawiającym  
 

NR 17. KOSZ NA ŚMIECI 
Szerokość: 0,34 m, Długość: 0,52 m, Wysokość: ~1,00 m, Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw.  
Daszek: stal ocynkowana 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Nogi: rury stalowe ocynkowane 
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa  ocynkowana 
 
NR 18. TABLICA INFORMACYJNA 
Szerokość: 0,04 m,Długość: 0,59 m, Wysokość: ~2,18 m 
Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw.  
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana 
Tablica: spieniona płyta PCV 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
 
NR 19. STOJAK NA ROWERY 
Szerokość: 0,44 m, Długość: 1,90 m, Wysokość: ~0,36 m 
Głębokość fundamentowania: -0,45 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw.  
Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
 
NR 20. BRAMKA WJAZDOWA (wg rysunku) 
Materiały: stal czarna 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo   
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Wypełnienie : siatka stalowa ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Zamkniecie: zamek z zapadką, klamką i na kłódkę oraz zabezpieczenie przeciw otwieraniu przez 
dzieci małe oraz z  blokadą skrzydła 
 

3.5  Wyposażenie placu zabaw w elementy dodatkowe 

Projektuje się następujące elementy dodatkowe wyposażenia placu zabaw: 
- ławki na murkach (6 szt.) wg rysunku szczegółowego z zastosowaniem stali 
analogicznie jak urządzenia do zabaw. Drewniane siedziska malować analogicznie jak 
ławka typowa . 
- ogrodzenie na murku, jak na rysunku szczegółowym, z zabezpieczeniem stali 
analogicznie jak elementy zabawowe.  

 Murek kamienny wokół placu zabaw umyć , uzupełnić i wyspoinować używając 
materiałów analogicznych do użytych wcześniej. Wysokość i dokładność wykończenia 
powierzchni murku dostosować do funkcji . W murku przewidzieć dylatacje co ok. 15m. 

 Fundamenty betonowe przewidzieć wykonanie do wszystkich elementów zabaw , 
ławek,  fitness i dodatkowego wyposażenia. Fundamenty do ławek i urządzeń traktuje 
się jako integralny element montażu urządzeń. 

3.6  Nasadzenia przy  placu zabaw 

Od strony zewnętrznej muru nasadzić żywopłot z sadzonek grabu zwyczajnego  
o odpowiedniej siatce nasadzeń i wysokości sadzonek min. 0,4m. W środku placu 
zabaw nasadzić drzewo – kasztan  o wysokości min. 2,5m stosując jednocześnie 
konstrukcję wsporczą dla sadzonki.  Istniejący i projektowany trawnik uformować 
poprzez odpowiednie prace pielęgnacyjne wysiewając i nawożąc oraz kosząc do 
uzyskania jednolitej powierzchni i gęstości. 

3.7  Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię bezpieczną 

Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz 
zgodnie z normą PNEN – żwirową o grubości 20cm warstwy płukanego żwiru  wg  
normy (gramatura  4-32mm). Nawierzchnie trawiaste wykonać w miejscach 
wskazanych na zagospodarowaniu placu zabaw – rys. nr 1. Krawędzie nawierzchni 
żwirowej wykonać w formie obrzeży metalowych lub prefabrykowanych betonowych 
osadzonych w ławie betonowej z betonu B20. Wykonawca nawierzchni bezpiecznej i 
komunikacyjnej powinien posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. 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. 

3.8  Nawierzchnie chodnikowe  

Projektuje się chodniki z kostki brukowej betonowej z posypką granit.(krawędzie proste) 
gr. 6cm na podsypce piaskowej 5cm i podbudowie  z kruszywa łamanego - 
bazaltowego 0-32mm stabilizowanego mechanicznie gr.20cm, warstwy odsączającej z 
piasku gr.10cm. Obrzeża betonowe  - typowe 35/8cm . Spadek poprzeczny min. 1%. 

 

4.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na 
     środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie lub obiekty sąsiednie. 

     Realizowana inwestycja nie będzie w żadnym zakresie miała wpływ na środowisko 

naturalne i na obiekty sąsiednie w żadnym z wymienionych  w §11 pkt2 ust.10 Rozp. MI z 3 lipca 
2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  elementach. 
 
                                                                                 Opracował:  
      mgr inż.arch. Zbigniew Bomersbach                                                           
 

 


