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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania. 

- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 

- Obowiązujące przepisy i normy. 

- Warunki techniczne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementów małej architektury. 

Projektowany zakres robót na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie 

wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

2. Przedmiot i zakres opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania działki, uformowania 

nawierzchni oraz montażu wyposażenia w celu utworzenia placu zabaw. 

Zakresem opracowania objęto powierzchnię na działce o nr 46 w Głębowicach. 

Sprzęt zabawowy powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być 
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami  bezpieczeństwa określonymi w szczególności w 
przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

Sposób zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzględniać pokrycie powierzchni placu 
zabaw w zależności od wysokości upadkowej projektowanych urządzeń: 

• nawierzchnią bezpieczną placu zabaw – nawierzchnia trawiasta z matą przerostową., 

• tereny utwardzone – kostka betonowa gr. 6cm, 

• pozostała nawierzchnia – trawiastą 

 

3. Stan istniejący terenu objętego projektem. 

Teren, na którym usytuowana będzie plac zabaw znajduje się w obrębie działki nr 46,  

Cechy terenu: płaski, brak roślinności niskiej i wysokiej. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Zestawienie powierzchni terenu placu zabaw. 

Powierzchnia nawierzchni placu zabaw: 173 m2,  

w tym powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 173 m2.  

Długość ogrodzenia: 53,5mb 

Powierzchnia chodników: 2 m2 

Powierzchnia trawiasta zewnętrzna: 125m2 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni oraz z montażem urządzeń na obszarze placu zabaw.  
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W zakresie robót przygotowujących działkę nr 46 w Głębowicach należy oczyścić oraz przygotować 

teren pod projektowany plac zabaw.  

Projektuje się na obszarze placu zabaw wraz ze strefą bezpieczeństwa nawierzchnie trawiastą z matą 

przerostową w kolorze zielonym.  

Na pozostałym obszarze projektuję się nawierzchnie trawiastą wraz z wykonaniem chodnika z kostki 

betonowej gr. 6 cm na posypce piaskowej. 

 

4.1. Roboty przygotowawcze 

W ramach robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Sprawdzić czy w 

lokalizacji projektowanej nie znajdują się krawężniki betonowe, które należy usunąć. Dokonać 

dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek 

utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów mogących znajdować się przy budynkach i 

małej architekturze. 

W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę należy wykonać niwelację terenu w celu 

uzyskania terenu płaskiego, w obrębie placu zabaw należy wykonać nawierzchnie trawiastą wraz z 

montażem maty przerostowej. Na pozostałej części nawierzchnia trawiasta z siewu. 

4.2. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy 

Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1177:2009, PN-

EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 16630:2015-06 oraz wytycznymi 

producenta. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia 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 w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek.  

Projekt zagospodarowania terenu zakłada następujące elementy zestawów zabawowych: 

Strefa placu zabaw: 

 
1. Wieża Eco – 1 szt,  
2. Domek Leśniczego – 1 szt,  
3. Tablica kredowa – 1 szt,  
4. Huśtawka Bocianie Gniazdo – 1szt, 
5. Huśtawka podwójna – 1szt, 
6. Urządzenie zabawowe. – Bujak sprężynowy. – 1szt, 

 
Oraz wyposażenie w elementy dodatkowe: 

7. Tablica informacyjna z regulaminem i oznaczeniami graficznymi - szt.1,  

8. Ławka z oparciem ……………………………………. – 2szt 

9. Śmietnik …………………………………………………. – 1szt  

Wzory urządzeń do zainstalowania na placu zabaw zostały zamieszczone w załączniku opisu 

technicznego. W celu dokonania dokładnych pomiarów robót, Wykonawca zobowiązany jest 
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dokonać szczegółowej wizji lokalnej oraz zapoznanie się ze szczegółowym przedmiotem 

zamówienia. 

 

5. Wyposażenie placu zabaw w wymagane nawierzchnie 

5.1.  Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię bezpieczną 

 

Projektuje się dla strefy bezpiecznej nawierzchnię trawiastą wraz matą przerostową., o powierzchni 

173m2 obejmującą powierzchnię zajmowaną przez plac zabaw.  

Kolor maty przerostowej – zielony. 

 

MONTAŻ NAWIERZCHNI  

1. Oczyścić powierzchnię pod maty, trawę krótko przyciąć.  

2. Oznaczyć powierzchnię przeznaczoną pod maty.  

3. Należy zaplanować rozkład mat tak, aby uniknąć niepotrzebnych cięć materiału.  

4. Przed położeniem mat przerostowych należy wyrównać teren uzupełniając ewentualne wgłębienia 

gruntu ziemią.  

5. Na przygotowany teren należy zasiać trawę.  

6. Na miękki, piaszczysty lub błotnisty teren zaleca się wyłożyć siatkę poziomującą.  

7. Należy ułożyć maty przerostowe na oznaczonej wcześniej powierzchni. W razie potrzeby przyciąć 

krawędzie maty.  

8. Maty należy połączyć za pomocą opasek zaciskowych (trytytek) co 20cm wzdłuż krawędzi maty. 

Odstające końcówki opasek przyciąć lub schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy 

dwóch opasek.  

9. Obrzeża: odwinąć krawędź maty (ok. 15cm) następnie wykopać wgłębienie na głębokość ok. 5cm. 

10. Odwinąć krawędź maty z powrotem na miejsce i przytwierdzić za pomoc a szpilki (pega). 

11. Należy użyć pegów na rogach oraz w połowie szerokości każdej maty przerostowej.  

12. Przysypać zewnętrzne krawędzie mat ziemią dla wyrównania powierzchni i ukrycia krawędzi. 

Zasiać trawę. 

13. Upewnić się, że krawędzie mat są solidnie przytwierdzone. Niewykorzystane pegi mogą, w razie 

potrzeby, posłużyć do zabezpieczenia mat i zapobiegania unoszeniu terenu. 

 

5.2. Wyposażenie w nawierzchnię trawiastą 

 

Projektuje nawierzchnie trawiastą z siewu. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio teren 

przygotować poprzez usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na głębokość 

szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi) należy zastosować 10 cm warstwę kompostu, mieszając 

go z ziemią.  
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5.3. Chodnik, tereny utwardzone 

 

Chodniki i tereny utwardzone łączące projektowany plac zabaw z istniejącą komunikacją pieszą 

wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm kolor szary na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm. 

Warstwę nośną pod ciągi komunikacji pieszej wykonać na zagęszczonej podsypce piaskowej min. gr 

15cm. Chodniki zakończyć prefabrykowanym obrzeżem betonowym o wymiarach 6x30x100cm na 

ławie fundamentowej z oporem 

 

6. Ogrodzenie terenu placu zabaw 

Projektuje się ogrodzenie z czterech stron.  

Długość ogrodzenia ok. 53,5mb, w tym furtka wejściowa szer. 100cm ( szerokość przejścia po 

otwarciu furtki ). 

Projektuje się ogrodzenie systemowe typu SYSTEM FUN np. firmy Dru-Mar (dopuszcza się możliwość 

zastosowania innego ogrodzenia o parametrach porównywalnych.   

Ogrodzenie wykonane jest z prętów pionowych o średnicy 10 mm przechodzących przez poprzeczny 

ceownik 30x20. Słupki z profili stalowych o przekroju 40x40 wraz z uchwytami montażowymi. 

Furtki wykonane z profila stalowego 40x40, wypełnione panelem, wraz z słupkami stalowymi o 

przekroju 60x60. Całość zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + powłoka lakiernicza). 

Furki wyposażone w mechanizmem samozamykający.  

Dostęp do placu zabaw zapewniać będą furtki zlokalizowane w zewnętrznym ogrodzeniu. 

Kolor ogrodzenia przed montażem należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

 

7. Uwagi końcowe 

  

Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku wątpliwości lub 

niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do zamawiającego. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać 

wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników 

wg wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W 

zależności  od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań 

producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić  komplet certyfikatów PZH i załączyć je 

do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane należy wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i 

sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

załączonej do projektu. Po zakończeniu prac należy sporządzić powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną. 
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1. Ławka z oparciem ……………………………………. – 2szt 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne:  

• długość siedziska 150 cm  

• długość całkowita ławki 175 cm  

• wysokość ławki 79 cm  

• szerokość siedziska 38 cm  

• szerokość ławki 66 cm  

• wysokość siedziska 43 cm  

• konstrukcja ławki z rury o średnicy 60,3 mm • stal ocynkowana i malowana proszkowo Rodzaj 

drewna: • świerk • jesion • egzotyczne 

Montaż poprzez zabetonowanie elementów kotwiących 

 

 

 

 

 



Tablica informacyjna z regulaminem i oznaczeniami graficznymi - szt.1,  
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Ogrodzenie placu zabaw 

 

 

 
 
 



 
 




